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سورة املُلك
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسْم اهلل الرحمن الرحيم
الحـمُد هلل الـذي نـزّل الـكتاب عـلى عـبده بـالـحق لـيكون لـلعاملـني سـراجـاً وهـاجـاً ان هـذا صـراٌط عـليّ عـند ربـك 
بـالـحق قـد كـان فـي أم الـكتاب عـلى الـحق الـقيّم مسـتقيما وانـه فـي أم الـكتاب لـديـنا لـَعّليٌ وعـلى الـحق األكـبر 
قـــد كـــان عـــند الـــرحـــمن حـــكيما وانـــه الـــحق مـــن عـــند اهلل وعـــلى الـــديـــن الـــخالـــص قـــد كـــان فـــي أم الـــكتاب حـــولَ 
الـطّور مسـطورا ان هـذا لـهَو الـحق صـراُط اهلل فـي الـسموات واألرض فـمن شـاء اتخـذ الـى اهلل بـالـحق سـبيال 
ان هــذا لــهو الــديــن الــقيّم وكــفى بــاهلل ومَـــن عِــــنُده عــلم الــكتاب شــهيدا ان هــذا لــهو الــحق بــالــحق عــلى الــكلمة 
األكـبر مـن اهلل الـقديـم قـد كـان مـن حـول الـنار مـبعوثـا ان هـذا لـهو السِـــــر فـي الـسموات واألرض وعـلى األمـر 
الـــبديـــع بـــأيـــدي اهلل الـــعلي قـــد كـــان بـــالـــحق فـــي أم الـــكتاب مـــكتوبـــا اهلل قـــد قـــّدر ان يخـــرج ذلـــك الـــكتاب فـــي 
تـفسير أحـسن الـقصص مـن عـند محـمد ابـن الـحسن ابـن عـليّ ابـن محـمد ابـن عـليّ ابـن مـوسـى ابـن جـعفر 
ابـن محـمد ابـن عـليّ ابـن الحسـني ابـن عـليّ ابـن أبـي طـالـب عـلى عـبده لـيكون حـجة اهلل مـن عـند الـذكـر عـلى 
الــعاملــني بــليغا أشهــد اهلل كــشهادتــِه لــنفسِه انــُه الــحق ال الــه اال هــو واملــالئــكة قــوام حــول الــذكــر بــالقســط ال الــه 
اال هـو وهـو اهلل كـان بـكل شـيء عـليما ان الـديـن الـخالـص هـذا الـذكـر سـالـم فـمن أراد اإلسـالم فليُسـّلم أمـره 
الن يــكتبه اهلل فــي كــتاب األبــرار مســلما وعــلى الــديــن الــخالــص قــد كــان بــالــحق محــمودا ومــن يــكفر بــاإلســالم 
لــن يــقبل اهلل عــنه مــن أعــمالــه فــي يــوم الــقيمة مــن بــعض الــشيء عــلى الــحق بــالــحق شــيئا وحــق عــلى اهلل ان 
يحـرِقـه بـنار اهلل الـبديـع بـحكم الـكتاب مـن حـكم الـباب مـحتومـا اهلل الـذي ال الـه اال هـو وهـو اهلل كـان بـاملـؤمـنني 
بـصيرا اهلل الـذي ال الـه اال هـو وهـو اهلل كـان بـاملـؤمـنني شـهيدا اهلل الـذي ال الـه اال هـو وهـو اهلل كـان بـاملـؤمـنني 
عـليما اهلل الـذي ال الـه اال هـو وهـو اهلل كـان بـالـعاملـني مـحيطا وان اهلل لـن يـقبل مـن احـد مـن بـعض الـعمل اال 
مـن أتـى الـباب بـالـباب سـاجـدا هلل الـقديـم مـن حـول الـباب محـمودا اهلل قـد اذن لـك عـلى الـحق فـاسجـد واقـترب 
فــان الــنار فــي نــقطة املــاء قــد كــان هلل الــحق قــد كــان ســاجــدا عــلى األرض بــالــحق مــشهودا يــا معشــر املــلوك 
وأبـناء املـلوك انـصرفـوا عـن مـُـلك اهلل جـميعكم عـلى الـحق بـالـحق جـميال يـا مـلك املسـلمني فـانـصر بـعد الـكتاب 
ذكــرنــا األكــبر بــالــحق فــان اهلل قــد قــدر لــك ولــلحافّــني مــن حــولــك فــي الــقيمة عــلى الــصراط مــوقــفا عــلى الــحق 
مــسئوال يــا أيــها املــلك تــاهلل الــحق لــو تــعادي مــع الــذكــر لــيحكم اهلل فــي يــوم الــقيمة عــليك بــني املــلوك بــالــنار ولــن 
تجــد الــيوم مــن دون اهلل الــعليّ عــلى الــحق بــالــحق ظــهيرا يــا أيــها املــلك طهـّــر األرض املــقدســة مــن أهــل الــرد 
لـلكتاب مـن قـبل يـوم جـاء الـذكـر فـيه بـغتة بـإذن اهلل الـعليّ عـلى األمـر الـقوي شـديـدا وان اهلل قـد كـتب عـليك ان 
تسـلم الـذكـر وأمـره وتسخـر الـبالد بـالـحق بـإذنـه فـانـك فـي الـدنـيا مـرحـوم عـلى املـلك وفـي اآلخـرة مـن أهـل جـنة 
الــرضــوان حــول الــقدس قــد كــنت مــسكونــا يــا أيــها املــلك ال يــغرنــك املــلك فــان لــكل نــفس ذائــقة املــوت قــد كــان 
بــالــحق عــلى الــحق مــن حــكم اهلل مــكتوبــا وارض بــحكم اهلل الــحق فــان املــلك فــي أم الــكتاب عــلى شــأن الــذكــر 
بـأيـدي اهلل قـد كـان بـالـحق مسـطورا وانـصروا اهلل بـأنـفسكم وأسـيافـكم فـي ظـل هـذا الـذكـر األكـبر لهـذا الـديـن 
الـخالـص بـالـحق عـلى الـحق قـويـا يـا وزيـر املـلك خـف عـن اهلل الـذي ال الـه اال هـو الـحق الـعادل واعـزل نـفسك 
عـــن املـــلك فـــانـــا نـــحن قـــد نـــرث األرض ومـــن عـــليها بـــإذن اهلل الـــحكيم وانـــه قـــد كـــان بـــالـــحق عـــليك وعـــلى املـــلك 
شـهيدا وانـا نـحن قـد ضـمنا بـإذن اهلل ألنـفسكم أن تـطيعوا الـذكـر بـالـصدق الـخالـص بـان لـكم فـي الـقيمة فـي 
جـنة الـعدن مُــلكا عـلى الـحق عـظيما وان مـلككم هـذه بـاطـلة وقـد جـعل اهلل مـتاع الـدنـيا للمشـركـني وان عـند اهلل 
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مــولــيكم حــسن املــآب قــد كــان بــالــحق عــلى الــحق قــديــما وان لــنا فــي جــنة الخــلد مــلكا رفــيعا نــعطي مــن نــشاء 
مـن عـبادنـا مـمن كـان فـي هـذا الـباب بـاهلل وآليـاتـه عـلى الـحق نـصيرا يـا معشـر املـلوك بـلّغوا آيـاتـنا الـى الـترك 
وارض الـهند بـالـحق عـلى الـحق سـريـعا ومـا وراء أرضـها مـن شـرق األرض وغـربـها بـالـحق عـلى الـحق قـويـا يـا 
عـــباد الـــرحـــمن ان اهلل مـــا خـــلقكم ومـــا رزقـــكم اال ألمـــر قـــد كـــان عـــند اهلل فـــي أم الـــكتاب عـــلى الـــحق بـــالـــحق 
عـــظيما واتـــبعوا مـــا أوحـــى اهلل إلـــينا مـــن أحـــكام الـــباب فـــي ذلـــك الـــكتاب ُمســـلَّما هلل وألمـــره عـــلى الـــحق رضـــيا 
واعـلموا إن تـنصروا اهلل يـنصركـم فـي يـوم الـقيمة بـالـذكـر األكـبر عـلى الـصراط نـصرا كـريـما تـاهلل ان أحـسنتم 
أحــسنتم ألنــفسكم وان تــكفروا بــاهلل وبــآيــاتــه لــكنا بــاهلل عــن الخــلق واملــلك عــلى الــحق غــنيا يــا أهــل األرض مــن 
أطـاع ذكـر اهلل وكـتابـه هـذا فـقد أطـاع اهلل وأولـيائـه بـالـحق وقـد كـان فـي اآلخـرة مـن أهـل جـنة الـرضـوان عـند 
اهلل مــكتوبــا وإنــا نــحن قــد ســيّرنــا الــجبال عــلى األرض والــنجوم عــلى الــعرش حــول الــنار فــي قــطب املــاء مــن 

لدى الذكر باهلل الحق ولن يغادر منكم أحد أحدا وهو القاهر فوق عباده وهو اهلل كان بكل شيء عليما. 
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سورة العلماء
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
آلـر تـلك آيـات الـكتاب املـبني. آلـم. ذلـك الـكتاب مـن عـند اهلل الـحق فـي شـأن الـذكـر قـد كـان بـالـحق حـول الـنار 
مـنزوال وإنـا نـحن قـد جـعلنا اآليـات فـي ذلـك الـكتاب مـبينا تـذكـرة وبشـرى لـعباد الـرحـمن مـن كـان بـاهلل وبـآيـاتـه 
عـلى الـحق أمـينا الـذيـن ال يـجبُرون الـوالـديـن ويـرهـبون بـالـصدق عـنهما عـلى حـرف مـن عـلم الـكتاب كسـلطان 
عــادل قــد كــان بــالــحق عــلى املــلك عــسوفــا الــذيــن يــخافــون ربــهم مــن يــوم قــد كــان بــالــحق شــرّه فــي أم الــكتاب 
مـكتوبـا إنـا نـخاف مـن الـرحـمن فـي يـوم عـبوس كـان اسـمه فـي أم الـكتاب مسـطورا يـوم ال تـملك نـفس لـنفس 
شـــيئا واألمـــر يـــومـــئذ هلل الـــعليّ وكـــان اهلل عـــلى كـــل شـــيء شـــهيدا وإنـــا نـــحن قـــد جـــعلنا اآليـــات حـــجة لـــكلمتنا 
عـــليكم أفـــتقدرون عـــلى حـــرف بـــمثلها فـــاتـــوا بـــرهـــانـــكم ان كـــنتم بـــاهلل الـــحق بـــصيرا تـــاهلل لـــو اجـــتمعت األنـــس 
والـجن عـلى ان يـأتـوا بـمثل سـورة مـن هـذا الـكتاب لـن يسـتطيعوا ولـو كـان بـعضهم لـبعض عـلى الـحق ظـهيرا 
يــا معشــر الــعلماء اتــقوا اهلل فــي آرائــكم مــن يــومــكم هــذا فــان الــذكــر فــيكم مــن عــندنــا قــد كــان بــالــحق حــاكــما 
وشـــهيدا واعـــرضـــوا عـــما تـــأخـــذون مـــن غـــير كـــتاب اهلل الـــحق فـــان لـــكم فـــي الـــقيمة عـــلى الـــصراط مـــوقـــفا عـــلى 
الـــحق قـــد كـــان مـــسئوال وان اهلل قـــد جـــعل الـــظن فـــي كـــل األلـــواح إِثـــماً مـــبيناً وعـــسى اهلل ان يـــعفو عـــنكم عـــما 
اكتســبتم ألنــفسكم مــن قــبل يــومــكم هــذا انــه قــد كــان بــالــتائــبني غــفارا رحــيما وان اهلل قــد حــرّم عــليكم مــن غــير 
الــعلم الــخالــص مــن هــذا الــكتاب حــكما عــلى غــير الــحق واجــتهادا وانــا نــحن قــد نــزلــنا عــليكم كــتابــا هــذا عــلى 
الــحق مــشهودا لــتعلموا مــما قــدر اهلل فــي فــضلنا عــما كــنتم عــنه عــلى غــير الــحق بــعيدا وان لــكم فــي الــقيمة 
عـلى الـصراط مـقامـا عـلى الـحق بـالـحق مـسئوال يـسئل اهلل مـن عـباده عـما يـعملون فـي ديـن اهلل مـن غـير حـكم 
الـحق فـي ذلـك الـكتاب مسـتورا فـسوف يـريـكم اهلل آيـات الـذكـر بـغتة عـلى األرض بـالـحق عـلى الـحق قـريـبا يـا 
ن بـعلمكم واتـبعوا الـكتاب مـن عـند الـذكـر بـالـحق تـاهلل الـحق مـا  أيـها املـأل مـن أهـل الـكتاب اتـقوا اهلل وال تـغترُّ
مــن نــفس قــد اتــبعه اال فــقد اتــبع كــل الــصحف املــنزّلــة مــن الــسماء مــن عــند اهلل الــحق وكــان اهلل بــما تــعملون 
خـــبيرا ومـــا مـــن نـــفس قـــد أنـــكر الـــكتاب اال فـــقد أنـــكر وحـــدانـــية الـــرحـــمن وكـــفر بـــالـــنبيني والـــصحف املـــنزلـــة مـــن 
الـسماء بـالـحق وكـان مـاويـه الـنار بـالـحق وقـدر اهلل الـحكم فـي أم الـكتاب عـلى الـحق بـالـحق مـقضيا وان اهلل 
لو شاء لهدى الناس جميعا وان اهلل قد بنّي آياتنا للعاملني وان الذكر لحق من عند اهلل بالحق وكان اهلل على 
كـل شـيء قـديـرا وان الـناس ملّا كـفروا بـآيـاتـنا فـكانـوا بـاهلل الـعلي كـفورا وسـيعلم الـذيـن كـفروا مـقعدهـم فـي واد 
مـن الـسّجني الـذي قـد سـمـّاه اهلل فـي أم الـكتاب جـحيما وانـا نـحن بـالـحق نُـِذيـقنّكم مـن حـّر الـجحيم ونُـبّدلـنكم 
مـن نـار الـسموم عـلى حـكم الـكتاب مـقضيا ان هـذا لـهو الـحق مـن عـند اهلل جـزاء بـما كـنتم بـآيـاتـنا وبـذكـر اهلل 
الـعلي عـنيدا ان هـذا جـزاء عـلى املـثل بـما كـنتم بـاهلل وبـآيـاتـنا شـقيا وان أمـر ربـكم الـرحـمن لـحق وان وعـد اهلل 
قـد كـان بـالـحق مـفعوال الحـمد هلل الـذي انـزل الـنور مـن عـنده عـلى عـبدنـا لـيكون فـي الـعاملـني عـلى الـحق خـطا 
مسـتقيما وانـا نـحن قـد نـوحـي إلـيك بـما أوحـى اهلل الـينا انـك قـد كـنت عـند اهلل فـي أم الـكتاب عـليا مـكتوبـا وهلل 
مـا فـي الـسموات واألرض بـالـحق فـيغفر اهلل ملـن يـشاء ويـعذب مـن يـشاء وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا 
اتــقوا مــن يــوم تــرجــعون فــيه الــى اهلل ومــا الــحكم فــيه اال هلل هــنالــك تُــؤْفــى كــل نــفس بــما كســبت وانــا ال نــظلم 
بـــشيء عـــلى شـــيء مـــن بـــعض الـــشيء قـــطميرا آمـــن الـــذكـــر بـــما أنـــزل إلـــيه مـــن ربـــه واملـــؤمـــنون كـــلُّ آمـــن بـــاهلل 
وبـآيـاتـه وال يـفرقـون بـني احـد مـن آيـاتـه وقـالـوا املسـلمون بـالـحق ربـنا سـمعنا نـداء ذكـر اهلل واطـعناه فـاغـفر لـنا 
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فـانـك الـحق والـيك املـصير بـالـحق مـآبـا يـا أيـها املـؤمـنون انـا بـالـحق ال نـكلفكم اال بـما اسـتطعتم وقـد كـان املـلك 
هلل وحـده يـريـد اهلل ان يـخفف عـنكم الـعذاب ويـرسـل عـليكم رحـمته ومـا مـن نـفس قـد اكتسـبت بـشيء اال وقـد 
كـــتبنا بـــما اكتســـبت عـــلى حـــكم الـــكتاب مـــحفوظـــا قـــولـــوا ربـــنا اهلل ربـــنا الـــحق الـــذي ال الـــه اال هـــو فـــاغـــفر لـــنا 
بـرحـمتك وارحـمنا انـك أنـت مـولـينا واكـتب لـنا الـرجـوع الـيك عـلى الـحق بـالـحق مـآبـا اهلل ال الـه اال هـو قـد خـلق 
حــرف األلــف لــعبده عــلى األمــر قــويــا اهلل الــذي ال الــه اال هــو قــد قــّدر حــرف الــالم لِــُحْكِمِه عــلى حــكم الــكتاب 
تــقديــرا اهلل ال الــه اال هــو قــد جــعل حــرف الــراء النــبساط أمــره بــما شــاء فــي أم الــكتاب عــلى الــحق بــالــحق مــن 

حول النار مقضيا. 
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(3)

سورة اإليمان
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
انـا أنـزلـناه قـرآنـا عـربـيا لـعلكم تـعقلون. طــه. اهلل قـد انـزل الـقران عـلى عـبده لـيعلم الـناس ان اهلل كـان عـلى كـل 
شـيء قـديـرا هـو الـذي انـزل الـفرقـان عـربـيا غـير ذي عـوج عـلى عـبده عـلى الـحق الـخالـص تـنزيـال لـيريـكم مـن 
آيــاتــه ومــن تــأويــل األحــاديــث عــلى الــصراط الــقيّم بــالــحق املســتقيم بــديــعا ان هــذا صــراط عــليّ فــي الــسموات 
واألرض عــلى الــحق الــبديــع مــن اهلل الــعلي ســويّــا هــو اهلل الــذي ال الــه اال هــو نــزّل عــليك هــذا الــكتاب بــالــذكــر 
األكـبر مـصدقـا لـلرسـل وملـا اَنـزََل اهلل فـي الـصحف ال تـبديـل لـذكـر اهلل الـحق وهـو الـحق فـي أم الـكتاب قـد كـان 
حــول الــنار مســطورا ان هــذا الــكتاب لــو كــان مــن عــند غــير اهلل الــحق نــزل لــوجــدوا فــيه اخــتالفــا وســبحان اهلل 
ربــــنا ال يــــخفى عــــليه شــــيء فــــي األرض وال فــــي الــــسماء وكــــل شــــيء أحــــصيناه فــــي هــــذا الــــكتاب بــــاذن اهلل 
مســتترا وعــلى الــحق قــد كــان مــن عــند اهلل مســطورا وان الــذيــن يــكفرون بــباب اهلل الــرفــيع انــا قــد اعــتدنــا لــهم 
بـحكم اهلل الـحق عـذابـا ألـيما وهـو اهلل كـان عـزيـزا حـكيما انـا نـحن قـد نـزلـنا عـلى عـبدنـا هـذا الـكتاب مـن عـند 
اهلل بــالــحق وجــعلنا اآليــات فــيه مــحكمات غــير مــتشابــهات ومــا يــعلم تــأويــلها اال اهلل ومــن شــئنا مــن عــباد اهلل 
املخـلصني فـاسـئلوا الـذكـر تـأويـله فـانـه قـد كـان بـفضل اهلل عـلى آيـاتـه بـحكم الـكتاب عـليما ربـنا نحـمدك بـعد اذ 
هــديــتنا وهــب لــنا مــن لــدنــك مــن رحــمتك كــما كــنت بــالــحق مــقتدرا وهّـــابــا ان الــذيــن يــكفرون بــذكــر اهلل األكــبر ال 
تـغنيهم أمـوالـهم وال أوالدهـم مـن دون اهلل الـحق بـشيء ومـا لـهم مـن دون اهلل قـدرة فـأولـئك هـم أصـحاب الـنار 
بـحكم اهلل الـعدل خـالـدا فـيها دائـما أبـدا اهلل قـد أيـد بـنصره عـلى مـن يـشاء مـن عـباده وانـا قـد زيـنا ألنـفسكم 
بــــظلمكم بــــاهلل حــــب الــــنساء والــــبنني واألمــــوال وكــــل ذلــــك مــــتاع املــــوت وان اهلل قــــد جــــعل حــــسن املــــآب لــــلذيــــن 
يـنصرون ذكـر اهلل الـعلي بـأيـديـهم وألـسنتهم وأمـوالـهم حـبا هلل الـغني وهـو اهلل كـان عـزيـزا حـميدا وإذ حـاجّــــوك 
أهـل الـكتاب بـشيء فـقل ال عـلم لـي اال بـما قـد عـلمني ربـي انـي أسـلمت وجـهي هلل فـاطـر الـسموات واألرض 
ومــن يســتكبر عــن عــبادتــه بــاالعــراض عــن ذكــري فــحق عــلى اهلل ان يحــرقــه بــالــنار األكــبر عــلى الــحق بــالــحق 
عــدال مســتحقا ومــا تــريــدون اال مــا أراد اهلل فــيكم انــه قــد كــان عــليما حــكيما وقــال املشــركــون مــنكم لــن تــمسنا 
الـنار اال أيـامـا مـعدودة فـاذا جـمعناهـم يـوم الـقيمة حـول الـنار يشهـدون ألنـفسهم بـان عـذاب ربـهم قـد كـان فـي 
أم الــكتاب مــن لــدى الــباب قــديــما وان املُــلك هلل يــؤتــي املُــلك مــن يــشاء ويــنزع املُــلك عــّمن يــشاء وهــو اهلل كــان 
عــلى كــل شــيء قــديــرا وانــا نــحن قــد نُــذّل الــكافــريــن بــما يــشاؤن ونــّعز املــؤمــنني بــما يــشاؤن وان اهلل قــد جــعل 
الـــخير فـــي ايـــديـــك بـــالـــحق وقـــد جـــعل اهلل ايـــديـــك فـــي أم الـــكتاب يـــمينا مـــرفـــوعـــا وان فـــي بـــدع الـــليل والـــنهار 
وايـالجـهما واخـراج األحـياء مـن األمـوات وإخـراج األمـوات مـن األحـياء آيـات لـذكـر اهلل األكـبر هـذا وكـذلـك قـد 
كـان فـي الـلوح الـحفيظ عـند اهلل الـعليّ مـكتوبـا يـا عـباد الـرحـمن ال تتخـذوا الـكافـريـن أولـياء مـن دون الـسابـقني 
مـن املـؤمـنني ومـن يـلقى اهلل بـكفره بـالـكتاب وذكـرنـا هـذا فـليس لـه مـن اهلل مـن شـيء وقـد حـذركـم الـحق بـنفسه 
والــى اهلل الــحق قــد كــان مــرجــع الــعاملــني جــميعا ان كــنتم تــخشون ربــكم الــرحــمن عــما اكتســبت أيــديــكم مــن 
عــمل الــشيطان فــاْســـتَِبُقوا الــى مــغفرة مــن ربــكم مــن قــبل يــوم تجــدون أعــمالــكم مُــحَضرَةً لــديــكم وان اهلل يــعلم 
مـا فـي الـسموات ومـا فـي األرض بـالـحق وهـو اهلل كـان عـن الـعاملـني غـنيا يـا عـباد اهلل يحـذركـم الـرحـمن بـنفسه 
ان ال تـقولـوا عـلى اهلل اال الـحق وانـه يـعلم مـا تـخفون فـي أنـفسكم ومـا تـعلنون وانـه قـد كـان بـعباده عـلى الـحق 
بــالــحق رؤفــا يــا أيــها الــناس ان كــنتم تــؤمــنون بــاهلل وحــده فــاتــبعونــي فــي ذكــر اهلل األكــبر مــن ربــكم لــيغفر اهلل 
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لـكم خـطايـاكـم وان اهلل قـد كـان بـاملـؤمـنني غـفارا رحـيما وانـا نـحن قـد نـصطفي الـرسـل بـكلمتنا ونـفضل ذريـتهم 
بـــذكـــر اهلل الـــكبير بـــعضهم عـــلى بـــعض بـــحكم الـــكتاب مســـتورا وانـــا نـــحن قـــد اتـــيناك حـــكم األبـــواب بـــاذن اهلل 
الـسميع وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا وانـا نـحن قـد نـزلـنا روحـنا عـلى مـريـم وتـقبلنا عـن امـرئـة عـمران 
نـــذرهـــا هلل الـــعلي وهـــو اهلل كـــان بـــعباده املـــؤمـــنني خـــبيرا وانـــا نـــحن قـــد بشـــرنـــا الـــنبي زكـــريـــا بـــاســـمنا يـــحيى 
مــصدقــا لــكلمة اهلل األكــبر هــذا مــن اهلل ونــجعله بــذلــك فــي أم الــكتاب ســيدا وحــصورا ان مــثل خــلق الــعاملــني 
كـمثل أمـرنـا إذا نـريـد ان نـقول لـه كـن فـكان فـي كـتاب اهلل الحـميد مـن حـول الـنار مـوجـودا وان اهلل قـد عـّلمك 
عــلم الــكتاب مــن الــفرقــان واإلنــجيل والــتوريــة والــزبــور ومــا ورائــها مــن الــصحف وانــك قــد كــنت عــند ربــك عــلى 
بــاب الــنقطة مــن الــباء املســتور مــوقــوفــا وانــا نــحن قــد أوحــينا الــيك مــن أنــباء الــغيب ونــزّلــنا عــليك هــذا الــكتاب 
بـالـحق وحـرّمـنا عـليك الـخبائـث وحـللنا عـليك الـطيبات لـيؤمـنون الـناس بـذكـرك رجـاء لـعزّ ديـن اهلل الـقديـم بـالـحق 
وكـان اهلل بـكل شـيء عـليما وان الـذيـن يـظنون ان يـمسوك فـي شـيء بـشيء مـن الـعلم فـقد خـّروا مـن الـسماء 
الـى ارض مـيتة مـجتثة وكـان اهلل عـلى كـل شـيء شـهيدا وان اهلل قـد جـعل ذاتـك مـمسوسـة بـذواتـنا وكـينونـيتك 
مـتلئلئة مـن نـور ذات اهلل الـقديـم ربـنا وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا وقـد مـكروا املشـركـون أنـفسهم فـي 
ذكــرك ولــن يــضروا اال أنــفسهم وان اهلل قــد وفــىّ بعهــده وانــي ُمطّهــرك ومُـــتَوفــيك ورافــعك الــى اهلل الــحق وأنــت 
تـــحكم بـــاذن اهلل يـــوم الـــقيمة فـــيما يـــختلفون الـــناس فـــي ذكـــر اهلل الـــعلي وكـــان اهلل عـــلى كـــل شـــيء شـــهيدا اذ 
قـالـوا بـعض مـن أهـل املـديـنة نـحن أنـصار اهلل فـلما جـاءهـم الـذكـر بـغتة اذا هـم يـعرضـون عـن نـصرتـنا وان اهلل 
ربـي وربـكم الـحق فـاعـبدوه وهـذا صـراط عـليّ عـند ربـك مسـتقيما فـسوف يـحكم اهلل بـني الـناس بـالـحق ثـم ال 
يجـدون فـي أنـفسهم حـرجـا مـن حـكم اهلل الـخالـص وقـد كـان األمـر فـي أم الـكتاب مـقضيا واذا بـلغ األمـر الـى 
الشــدة فــحاجــج بــاذن اهلل مــع املشــركــني وقــل تــعالــوا نــدع ربــنا الــذي ال الــه اال هــو بــأنــفسنا وأنــفسكم وان اهلل 
لـهو الـحق شـاهـد عـلينا وهـو اهلل كـان بـكل شـيء خـبيرا فـوربـك لـو تـباهـل مـع الـكفار وان اهلل لـهو الـحق شـاهـد 
عـلينا وهـو اهلل كـان بـكل شـيء خـبيرا فـوربـك لـو تـباهـل مـع الـكفار يـنظرون الـناس الـى طـرف الـسماء وانـا قـد 
نــرســل عــليهم بــاذن اهلل صــاعــقة مــن حجــر الــنار ولــوال دعــائــك لحــرقــت األرض وبــعض مــن عــليها وان اهلل كــان 
عـلى كـل شـيء قـديـرا قـل يـا أهـل الـكتاب آمـنوا الـى كـلمة مـن اهلل سـواء بـيني وبـينكم ان ال تـعبدوا اال إيـاه وال 
تشـــركـــوا بـــعبادتـــه شـــيئا وال تتخـــذوا مـــن بـــعضكم بـــعضا أربـــابـــا مـــن دون اهلل انـــما هـــو الـــه واحـــد لـــيس كـــمثله 

شيء وهو اهلل كان على كل شيء شهيدا0
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سورة املدينة
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
نــحن نــقص عــليك أحــسن الــقصص بــما أوحــينا إلــيك هــذا الــقرآن وان كــنت مــن قــبله ملــن الــغافــلني. آملــطه. انــا 
نـحن قـد بـيّنا الـقصص لـلذيـن يـريـدونـنا مـن لـدى الـباب مـحبا ومـجيبا وانـا نـحن قـد نـزلـنا الـكتاب بـالـحق عـلى 
الـــحق لـــيكون الـــناس فـــي ذلـــك الـــكتاب عـــلى اســـم الـــذكـــر مـــكتوبـــا انـــا نـــحن قـــد نـــزلـــنا الـــكتاب عـــلى كـــل أمـــة 
بـلسانـهم ولـقد نـزلـنا هـذا الـكتاب بـلسان الـذكـر عـلى الـحق بـالـحق بـديـعا وانـه هـو الـحق مـن عـند اهلل وفـي أم 
الـكتاب عـلى حـكم الـكتاب قـد كـان مـن أعـرب الـعربـآء مـكتوبـا وانـه هـو الـفصيح مـن أبـلغ الـبلغاء وهـو الـطّلسم 
األعـــظم بـــالـــحق وانـــه قـــد كـــان فـــي أم الـــكتاب طـــلسميا مـــرقـــومـــا وانـــا نـــحن قـــد جـــعلناك عـــلى الـــعاملـــني شـــمسا 
مـضيئا وقـمرا مـنيرا وبشـرا عـفيفا وركـنا عـلى الـعاملـني قـويـا لـعل الـناس كـانـوا بـاهلل بـآيـاتـه عـلى الـحق بـالـحق 
كـفيال ولـكن الـناس مـا كـانـوا بـآيـات اهلل الـحق عـلى الـحق رضـيا وقـد كـان الـناس بـاهلل وبـآيـاتـه عـلى غـير الـحق 
عــجيبا يــا عــباد اهلل ألــم يــريــكم عــبدنــا عــلى الــحق عــلى الــحق وعــيدا عــّما أراد اهلل فــيكم فــي الــديــن الــقيم هــذا 
مسـتحقا وان اهلل قـد جـعل اآليـات آيـاتـنا وعـلى شـأن الـذكـر قـد كـان حـكم الـكتاب فـي أم الـكتاب مـكتوبـا وهـذه 
احــدهــا ملــن كــان لــه عــن الــرحــمن فــي عــنقه عهــدا عــلى الــحق بــالــحق مســتقيما وقــد دخــل فــي ذلــك الــباب بــاذن 
اهلل الحـــميد طـــاهـــرا نـــقيا يـــا أهـــل املـــديـــنة انـــتم املشـــركـــون بـــربـــكم ان كـــنتم آمـــنتم بمحـــمد رســـول اهلل وخـــاتـــم 
الــنبيني وكــتابــه الــفرقــان الــذي ال يــأتــيه الــباطــل فــانــا قــد نــزلــنا عــلى عــبدنــا بــاذن اهلل هــذا الــكتاب بــمثله إن ال 
تـــؤمـــنوا بـــه فـــايـــمانـــكم بمحـــمد والـــكتاب مـــن قـــبل عـــلى الـــحق قـــد كـــان كـــذبـــا عـــند اهلل مـــشهودا وان تـــكفروا بـــه 
فـكفركـم بمحـمد وكـتابـه عـند أنـفسكم قـد كـان بـالـيقني عـلى الـحق بـالـحق مـعلومـا يـا أهـل املـديـنة ومـن حـولـها مـن 
األعــراب مــا لــكم كــيف كــفرتــم بمحــمد بــعد وفــاتــه عــلى غــير الــحق جــهارا ألــم يــأخــذ اهلل ونــبيُه عــنكم عهــدا فــي 
وصـايـة ولـيّه فـي مـواطـن مـن األرض عـلى الـحق بـالـحق كـثيرا ان كـنتم آمـنتم بـاهلل الـذي ال الـه اال هـو فـما لـكم 
كــيف تــحكمون ألنــفسكم بــغير مــا انــزل اهلل فــي كــتابــه الــحق مــن قــبل مــحفوظــا فــوربــكم لــوال تــؤمــنون بــذكــرنــا 
وهـذا الـكتاب فـأيـقنوا ان مـأويـكم الـنار فـيها خـالـدا أبـدا ومـا لـكم مـن دون اهلل الـعلي فـي يـوم الـفصل ظـهيرا 
فـــلقد مـــات مـــنكم كـــفرا بـــعض األنـــفس مـــن قـــبل ومـــا كـــنتم آمـــنتم بمحـــمد وال مـــن حـــولـــكم بـــعد عـــروجـــه اال وقـــد 
كـــفرتـــم بـــوصـــيّه مـــا لـــكم ال تـــتدبـــرون الـــقرآن عـــلى الـــحق بـــالـــحق تـــنزيـــال ان اهلل قـــد يـــعدكـــم الـــجنة والـــشيطان 
يـدعـوكـم بـديـنكم الـذي يـبلغكم الـى الـجحيم فـمن شـاء مـنكم فـليؤمـن ومـن شـاء مـنكم فـليكفر وان اهلل لـغني عـن 
الـــعاملـــني جـــميعا وان الـــقوة هلل الـــعزيـــز قـــديـــما يـــا أهـــل املـــديـــنة اتـــقوا اهلل مـــن يـــوم ال تـــقدرون عـــن أنـــفسكم مـــن 
شــيء ولــقد كــان الــحكم مــنا عــلى الــحق بــالــحق مــكتوبــا فــما لــكم كــيف كــفرتــم بــاهلل بــارئــكم الــذي ال الــه اال هــو 
الـذي قـد خـلقكم ورزقـكم بـجوده وانـه قـد كـان عـليكم بـالـحق شـهيدا أفـال تـتدبـرون الـقرآن تـنزيـال أفـال تـتدبـرون 
الـفرقـان تـأويـال اتـقوا اهلل مـن أخـذنـا عـلى الـحق شـديـدا ان كـنتم فـيما كـنتم وال تـُـرجـعون الـى ذكـر اهلل الـعلي 
بـالـحق عـلى الـحق قـريـبا فـسوف يـريـكم اهلل فـي الـقيمة نـارا قـد أحـاطـت بـأنـفسكم هـنالـك لـن تجـدوا مـن دون 
اهلل الـــعلي ظـــهيرا َءأمـــنتم مـــن دون اهلل الـــحق بـــشيء وكـــان اهلل عـــلى كـــل شـــيء شـــهيدا َءأمـــنتم مـــن دون اهلل 
الــحق بنفســني وكــان اهلل عــلى كــل شــيء مــحيطا يــا قــرة الــعني فــاضــرب عــلى أهــل املــديــنة ضــربــا عــلى املــثلني 
فـــي النـّفســـني قـــد قـــدر اهلل الحـــدهـــما حـــول الـــباب جـــنتني مـــن الشجـــريـــن مـــرتـــفعا احـــدهـــما يـــسقى املـــاء فـــي 
الــحوضــني واآلخــر يشــرب املــاء فــي الــكأســني وهــما قــد كــانــا بــاذن اهلل حــول الــنار فــي املــائــني مــوقــوفــا وعــلى 
اآلخـر نهـريـن فـي ارض املـغربـني وقـد كـان لـم حـيتان فـي احـدى الخـليجني فـقال لـصاحـبه االولـني ايّـكما عـلى 
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األمـــر فـــي اآلخـــريـــن وانـــي مـــا أظـــن الـــحق فـــي الـــساعـــتني قـــائـــمتني فـــهو عـــلى الـــكفر بـــالـــيقني لـــألنـــفس نـــفسه 
وللنفســـني بـــعده تـــاهلل الـــحق فـــانـــصفوا بـــالـــحق فـــأي النفســـني فـــي الحـــزبـــني قـــد كـــان حـــول الـــنار محـــمودا وان 
الـحق قـد عـرفـه فـي املسجـد الحـرام رؤيـة الـعدل فـي الـحق األكـبر أكـفرت بـالـذي خـلقك مـن تـراب ثـم مـن نـطفة 
ثـم سـّواك رجـال محـدودا يـا أهـل الشـرك لـم تـجعلون ألنـفسكم مـع الـباب بـابـا آخـر تـاهلل الـحق لـقد كـان مـقعدكـم 

النار بحكم الكتاب ملوما مخذوال. 
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(5)

سورة يوسف
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
إذ قــال يــوســف ألبــيه يــا أبــت انــي رأيــت احــد عشــر كــوكــبا والــشمس والــقمر رأيــتهم لــي ســاجــديــن. آملــع. انــا 
نــــحن قــــد أريــــناه فــــي الــــرؤيــــا ذلــــك املــــقام عــــظيما وانــــا نــــحن قــــد نــــقص عــــليك مــــن أنــــباء الــــغيب مــــن كــــتاب اهلل 
الــحفيظ مــشهودا وانــا نــحن بــما قــد وجــدنــاه مــن شــيعتنا املخــلصني قــد ألــبسه اهلل كــمثل جــمالــنا ظــال مــنيرا 
وكــال ثــم كــال مــا أراد اهلل فــي بــطن الــكتاب مــن دونــنا شــيئا عــلى الــحق جــميال وقــد قــصد الــرحــمن فــي ذكــر 
يــوســف نــفس الــرســول فــي ثــمرة الــبتول حســني ابــن عــلي ابــن أبــي طــالــب مــشهودا قــد أراه اهلل فــوق الــعرش 
بــمشعر الــفؤاد ان الــشمس والــقمر والــنجوم قــد كــان لــنفسه ســاجــدة هلل الــحق مــشهودا اذ قــال حســني ألبــيه 
يــومــا انــي رأيــت احــد عشــر كــوكــبا والــشمس والــقمر رأيــتهم بــاالحــاطــة لــي عــلى الــحق هلل الــقديــم ســّجادا اهلل 
الــذي ال الــه اال هــو أصــدق الحــديــث عــلى الــحق بــالــحق بــديــعا لــعل الــناس قــد كــانــوا بــآيــات ربــهم عــلى الــحق 
بـالـحق صـبورا الحـمد هلل الـذي قـد عـبّر رؤيـا الحسـني بـالـحق عـلى أرض الـفؤاد حـول الـحق مـشهودا وان اهلل 
قـــد قـــدر شـــهادتـــه بـــشهادة الـــتوحـــيد بـــنفسه عـــن نـــفسه عـــلى الـــحق بـــالـــحق مـــقبوال ألن اهلل قـــد أشهـــده بـــنفسه 
بــشهادة الــتوحــيد مــن نــفسه عــلى الــحق بــالــحق مــشهودا ولــقد أخــبر الــحكيم عــن ســر رؤيــته فــيما قــد نــزل فــي 
الــفرقــان عــلى حــبيبه الــحق مســتورا ان قــرآن الفجــر كــان مــشهودا ولــقد سجــدوا نــجوم الــعرش فــي كــتاب اهلل 
لــقتل الحســني بــالــحق عــلى الــحق وكــان عــدتــهم فــي أم الــكتاب احــدى وعشــرا هــو اهلل الــذي قــد جــعل الــتوحــيد 
فـي حـقائـق األشـياء مـن أشـعته عـلى الـحق بـالـحق رغـبة وكـرهـا وهـو الـذي قـد خـلق الحـروف بـنفسه عـلى الـحق 
بـــالـــحق مـــثال وهـــو الـــذي قـــّدر حـــروف الـــُهويـــة الحـــديـــته عـــلى الـــحق األكـــبر احـــدى وعشـــرا وهـــو الـــذي قـــد جـــعل 
األئـمة كـلمة الـتوحـيد فـي الـرقـوم سـطرا وهـو الـذي قـد حـكم بسجـدة الـشمس والـقمر والـنجوم فـي أم الـكتاب 
عـلى حـكم الـكتاب مسـطورا اهلل الـذي ال الـه اال هـو وقـد كـان مـولـيكم الـحق أصـدق الـقائـلني حـديـثا وان اهلل قـد 
أراد بــالــشمس فــاطــمة وبــالــقمر محــمدا وبــالــنجوم أئــمة الــحق فــي أم الــكتاب مــعروفــا فــهم الــذيــن يــبكون عــلى 
يـــوســـف بـــإذن اهلل الـــحق سجّــــــدا وقـــيامـــا وان الـــناس يـــبكون بـــمثل ظـــل الـــفيء عـــلى الحســـني بـــإذن اهلل الـــحق 
سجّــــــدا ســـواء ومـــن يسجـــد مـــن دون الـــرحـــمن أو يشـــرك مـــع اهلل فـــي الـــعبادة شـــيئا فـــحق عـــلى اهلل ان يـــدخـــله 
الـنار خـالـدا أبـدا ان هـذا لـهو الـحق جـزاء مـن ربـكم بـما كـنتم بـآيـات ربـنا عـنيدا اهلل الـذي ال الـه اال هـو الـحق 
وكـان اهلل رب الـعاملـني بـالـحق مـعبودا وان بـدع اآليـات والـساعـات واألنـفس واآلفـاق آيـات ألولـي األلـباب مـنكم 
مــن كــان بــذكــر اهلل الــعلي شــهيدا اتــقوا اهلل وال تــقولــوا فــي ذكــر اهلل األكــبر بــشيء مــن دون اهلل فــانــا نــحن قــد 
أخـذنـا مـيثاقـه عـن كـل نـبي وأمـته بـذكـره ومـا نـرسـل املـرسـلني اال بـذلـك العهـد الـقيّم ومـا نـحكم بـالـحق بـشيء 
اال بـعد عهـده فـي ذلـك الـباب األعـظم فـسوف يـكشف اهلل الـغطاء عـن أبـصاركـم فـي الـوقـت املـعلوم هـنالـك أنـتم 
لـتنظرن الـى ذكـر اهلل الـعليّ شـديـدا وقـال املشـركـون انـا نـحن قـد ظـلمنا عـلى أنـفسنا مـن بـعد مـا حـذرنـا اهلل 
نـفسه فـي كـتابـه وانـتم قـد كـنتم فـي ذلـك الـيوم فـي قـطب الـنار مـوقـوفـا هـنالـك ال تسـتطيعون الخـروج واذا قـد 
ســئلتم مِــــَن املــالــك مــاء لــيذيــقنكم املــاء فــي صــفوة الــنار حــرّا فــوق الحــّر ومــاء مــن صــفوة الــزقّــوم فــاذا شــربــتم 
قـــطرة مـــنها تـــقطعت األعـــضاء مـــن أجـــسادكـــم وتـــمنّون املـــوت ومـــا قـــّدر اهلل لـــكم ذلـــك جـــزاء لشـــركـــكم بـــاهلل فـــي 
الــدنــيا وان اهلل قــد كــان بــكل شــيء مــحيطا وان الــذيــن يــوفــون بعهــد اهلل وال يشــترون شــيئا مــن اآليــات بــشيء 
مــن الــباطــل فــأولــئك عــلى هــدى مــن ذكــر اهلل الــعلي وأولــئك هــم أصــحاب الــجنة حــقا فــي كــتاب اهلل وقــد كــان 
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الــحكم فــي أم الــكتاب مســطورا أولــئك الــذيــن يــؤمــنون بــاهلل وبــآيــاتــه عــلى الــحق بــالــحق مخــلصا نــقيا فــسوف 
يجــزيــهم اهلل يــوم الــقيمة عــلى ضــعف الــثواب وحــسن املــآب عــلى الــحق بــالــحق مــرتــفعا ان هــذا لــهو الــحق مــن 
ربـــكم جـــزاء مـــوفـــورا وان هـــذا لـــهو الـــجنة قـــد قـــدر اهلل جـــزاء ألعـــمالـــكم عـــما كـــنتم تـــعملون فـــي ديـــن اهلل الـــحق 
بـالـحق محـمودا أفـتظنون ان غـير ذكـرنـا هـذا لـهو الـحق مـن عـند اهلل ومـا كـان هـو مـن عـند اهلل عـلى الـحق أو 

أفتقولون على اهلل الكذب مالكم كيف تكفرون باهلل الحميد جهرة كثيرا.
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(6)

سورة الشهادة
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
قــال يــا بــني ال تــقصص رءيــاك عــلى إخــوتــك فــيكيدوا لــك كــيدا ان الــشيطان لــإلنــسان عــدّو مــبني. آملــس. ذكــر 
رحـمة ربـك عـبده عـليّا وانـا لـنحن قـد أنـزلـنا الـكتاب عـلى عـبدنـا لـيكون الـناس بـذكـر اهلل الـعلي فـي ذلـك الـباب 
شـــهيدا وان اهلل مـــا أراد مـــن الـــعباد فـــي يـــومـــه هـــذا دون حـــكمه الـــحق تـــنزيـــال ان كـــنتم تـــحبون اهلل فـــاتـــبعوه 
يـحببكم اهلل وقـد كـان جـزاء ذكـر اهلل األكـبر فـي كـتابـه عـلى أيـدي الـحق مسـطورا فـمن يـعمل مـثـقال ذرة مـن 
الــخير فــانــا نــوفــيه يــوم الــقيمة جــزاء عــلى الــحق بــالــحق مــوفــورا ومــن يــعمل مــثـقال ذرة مــن الشــّر فــانــا نــذيــقنه 
بـاذن اهلل مـن نـار الـتي قـد سـّماهـا اهلل الـقديـم سـمومـا واذ قـال عـليّ يـا بـني ال تـخبر مـما أراك اهلل مـن أمـرك 
ألخـوتـك تـرحّــــما عـلى أنـفسهم وصـبرا هلل الـعلي بـالـحق وهـو اهلل كـان عـزيـزا حـميدا ان كـنت تـخبرهـم مـن أمـرك 
فـــي بـــعض مـــما قـــضى اهلل فـــيك فـــيكيدوا لـــك كـــيدا بـــان يـــقتلوا أنـــفسهم فـــي مـــحبة اهلل مـــن دون نـــفسك الـــحق 
شــهيدا وان اهلل قــد شــاء كــما شــاء لــوجــهك بــدمــك محــمرا عــلى األرض بــالــحق عــلى الــحق صــبيغا وان اهلل قــد 
شـــاء كـــما شـــاء ان يـــراك مـــخضبا شـــعرك مـــن دمـــك ونـــفسك عـــلى األرض عـــلى غـــير الـــحق لـــدى الـــحق قـــتيال 
وجـسمك عـلى األرض عـّريـا وان اهلل قـد شـاء كـما شـاء بـان يـرى بـناتـك وحـريـمك فـي أيـدي الـكافـريـن عـلى غـير 
الـحق أسـيرا وان اهلل قـد شـاء كـما شـاء بـان يـرى وجـوه شـيعتك بـني أيـديـك محـمرة بـصبغ أنـفسهم وأبـدانـهم 
عـلى األرض ُمجّـــرحـة عـلى غـير الـحق مـطروحـا فـال تظهـر بـشيء مـما قـدر اهلل فـي كـينونـيتك مـن سـّر املسـتسر 
مـن شـهادة األحـديـة لـنفسك مـن بـعض الـقول حـرفـا قـليال فـان أخـبرتـهم مـن أمـرك املسـتسر عـلى السـّر شـيئا 
عـــلى الـــحق قـــليال هـــنالـــك يـــفدون أنـــفسهم لـــحب اهلل عـــن نـــفسك شـــوقـــا الـــى اهلل وكـــان اهلل بـــعباده عـــلى الـــحق 
بــالــحق عــطوفــا اهلل الــذي ال الــه اال هــو أصــدق الحــديــث بــديــعا لــعل الــناس كــانــوا بــآيــات ربــهم الــرحــمن عــلى 
الـحق فـي سـبل الـباب حـامـدا شـكورا ولـقد عـلموا اخـوة يـوسـف مـن سـر أمـره حـرفـا عـلى السـّر املـقنّع بـالسـر 
املجـلل مسـتسرا ولـذا قـد جـرت سُـــــنن الـنبيني والشهـداء عـلى الـقتل فـي سـبيله وكـان اهلل بـكل شـيء عـلى الـحق 
شــهيدا ولــقد مــضى مــن الــشيطان كــفره بــعد قــتل يــوســف وقــد كــان بــذلــك األمــر عــند الــرحــمن وأصــفيائــه وفــي 
كـــل األلـــواح عـــلى الـــحق بـــالـــحق مـــلعونـــا ولـــقد هـــّم بـــعد كـــفره هـــّما عـــلى الـــكلمة األكـــبر عـــلى غـــير الـــحق عـــظيما 
فـــسيذهـــب اهلل هـــّمه عـــن قـــريـــب ويـــلقيه فـــي بحـــر الـــظلمات الـــتي قـــد كـــان بـــعضها فـــوق بـــعض مـــواجـــا نـــكيدا 
وســيعلم الــذيــن ظــلمونــا ان ال يســبقونــا فــي عــلم الــكتاب حــرفــا وقــد كــنا عــلى الــعاملــني بــاهلل الــعلي عــلى الــحق 
بـــالـــحق مـــحيطا وان اهلل قـــد أحســـبك فـــي أم الـــكتاب مـــن الخـــمسة الـــخفيّة املســـتسر ســـرا وان اهلل قـــد عـــلمك 
عـلما مـا ال يـحيط بـه مـن قـبلك خُــبرا وانـا نـحن قـد عـلمناك عـلم الـبدع مـن لـدى الـرحـمن بـدعـا ومـا لـم يـشأ اهلل 
لـم يـك بـشيء ومـا كـان فـي عـلم ربـك شـيئا وان اهلل قـد نـطق عـلى الـحق بـالـحق حـديـثا ألـم نعهـد الـيكم يـا عـباد 
اهلل فـي عهـدنـا الـحق بـالـحق عـلى الـحق عهـدا ثـقيال أالّ تـقولـوا عـلى اهلل الـحق اال الـحق بـالـحق األكـبر مـصّدقـاً 
َوسِـــــلماً وانـا نـحن قـد أخـذنـا عـنكم فـي مشهـد اهلل مـيثاقـا غـليظا حـبا لـشيعتنا مـن لـدن بـديـع عـلى الـحق وكـان 
األمــر مــن عــند اهلل الــعلي عــظيما وان اهلل قــد أراد عــليكم فــي هــذا الــكتاب أمــرا عــلى الــحق األكــبر مــفروضــا 
وان الـناس قـد كـانـوا فـي غـفلة وشـقاق فـي هـذا الـباب األكـبر مـن امـرنـا الـعظيم عـلى غـير الـحق وهـو اهلل كـان 
عـــليا كـــبيرا اهلل هـــو الـــغني عـــنكم وهـــو اهلل كـــان بـــكل شـــيء مـــحيطا ألـــم يـــبلِّغكم عـــباد اهلل ذكـــرنـــا عـــلى الـــحق 
بــالــحق مــن أمــرنــا الــعظيم مــرارا يــا أهــل األرض اتــقوا اهلل فــي تــلك الــورقــة املــنبتة مــن الشجــرة األحــديــة هــذا 
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فـانـه بـالـحق لـحق كـما هـو اهلل وأولـيائـه عـلى الـحق لـحق وان اهلل كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا وقـضى اهلل فـي 
العباد اال تعبدوا اال إياه حول الباب وهو الدين الخالُص على سبيل االستواء إحسانا.
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(7)

سورة الزيارة
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
وكــذلــك يــجتبيك ربــك ويــعّلمك مــن تــأويــل األحــاديــث ويــتم نــعمته عــليك وعــلى آل يــعقوب كــما أتــّمها عــلى أبــويــك 
مـن قـبل إبـراهـيم واسـحق ان ربـك عـليم حـكيم. طـس. اهلل قـد أنـزل الـفرقـان عـلى ذكـرنـا لـيكون لـلعاملـني بـشيرا 
عــلى خــط االســتواء ونــذيــرا انــا نــحن قــد أتــممنا نــعمتنا عــلى أهــل الــسموات واالرضــني مــن جــود الــذكــر عــلى 
الـحق بـالـحق انـعامـا وان اهلل قـد جـعل أعـظم الـنعماء فـي يـومـكم هـذا ذكـر اهلل الـعلي وكـان اهلل عـلى كـل شـيء 
شــهيدا وكــذلــك قــد اجــتبيناك بــالــحق وعــلمناك مــن تــأويــل الــكتاب مــا ال يــنبغي ألحــد دونــك انــك قــد كــنت فــي 
االجـابـة هلل الـعلي سـابـقا عـلى األبـواب بـالـحق عـلى الـحق مـذكـورا وان اهلل قـد اجـتبى الُحسـني مـن عـباده وقـد 
جــعله عــلى الــحق بــالــحق إمــامــا وشــهيدا وانــه ملــا ســبق اخــوتــه مــن عــلم الــرحــمن حــرفــا مــقنّعا عــلى الســر بــما 
كـان فـي مسـتسر السـطر مـن سـر السـتر مسـتورا وان اهلل قـد أتـم نـعمته عـلى الحسـني وأوصـيائـه بـان جـعل 
اهلل فـضلهم كـفضل نـفسه بـالـحق عـلى الـعاملـني جـميعا وهـو الـذي قـد تـقبل مـن زائـره بـزيـارة الـحق لـنفسه وقـد 
دعـى ملـصرعـه عـلى الـحق بـعرشـه فـال الـه اال هـو مـن غـير تشـبيه عـلى الـحق ومـا قـدر اهلل لسـره عـلى حـرف مـن 
الحـــروف تـــأويـــال وهـــو الـــذي قـــد وعـــد لـــزائـــره لـــقاء نـــفسه وقـــد كـــان وعـــد اهلل بـــالـــحق مـــفعوال وهـــو الـــذي قـــد قـــدر 
الــتربــيع فــي الــتربــيع مــن ســبل الــزيــارة فــي الــزيــارة عــلى الــحق بــالــحق وقــد كــان األمــر فــي أم الــكتاب حــول 
الــنار مــقضيا وهــو الــذي قــد اخــتار لــيوســف حــرفــا مــن الســر وألبــويــه مــن قــبل حــرفــا مــن الســطر حــول الســر 
مسـتورا وهـو الـذي كـان ولـم يـك شـيء مـعه عـلى الـحق بـالـحق مـذكـورا وهـو الـكائـن لـم يـزل وال يـكون فـي رتـبته 
شـيء عـلى الـحق بـالـحق مـوجـودا وهـو الـذي قـد عـّلمك مـن تـأويـل األحـاديـث كـما شـئت بـما شـئنا عـلى الـحق 
بــالــحق مــن الــحق بــديــعا وهــو الــذي قــد ارفــع الــهندســة مــن ذلــك الــباب إعــزازا عــلى الــباب وكــان اهلل عــلى كــل 
شـيء قـديـرا فـاتـبعوا مـا انـزل اهلل الـيكم بـالـحق فـي شـأن الـذكـر جهـرة بـالـحق األكـبر وعـلى الـحق األعـظم سـرا 
فـانـا نـحن ال نـريـد ألنـفسكم اال جـنة الـعدن مـن حـول الـرضـوان بـالـحق مـوجـودا فـوربـكم الـحق انـا ال نـريـد مـنكم 
جــزاء لــلباب األكــبر وعــلى الــحق شــكورا اال الــصبر والعجــز هلل الــعلي وهــو اهلل كــان عــزيــزا حــميدا ولــقد مــلئت 
الـــبالد مـــن فـــيض ربـــكم الـــرحـــمن جـــودا وانـــا نـــحن قـــد أمـــددنـــاكـــم كـــما بـــدئـــناكـــم ومـــا نـــقرُء فـــي كـــتاب اهلل اال 
جحــدكــم بــآيــاتــنا مــن لــدى الــذكــر كــثيرا مــا لــكم ال تــتذكــرون بــأنــفسكم ذكــرا مــن عــند اهلل الــحق قــليال فــكيف 
تـكفرون بـاهلل وكـنتم أمـواتـا ال تـعلمون مـن عـلم الـكتاب عـلى الـحق بـالـحق شـيئا وهـو الـذي قـد خـلقكم ثـم رزقـكم 
ثـم يـميتكم ثـم يـحييكم ان شـاء مـالـكم والـكلمة األكـبر مـن عـند اهلل اال تـخافـوا مـن يـوم ال يـغني مـولـى عـن مـولـى 
شــيئا واملــلك يــومــئذ الــحق لــلرحــمن وآلل اهلل ولــشيعتهم عــلى الــحق بــالــحق قــد كــان فــي أم الــكتاب مــكتوبــا يــوم 
يـقوم الـروح واملـالئـكة حـول الـذكـر عـلى الـذكـر بـاذن اهلل الـحق صـفا مـمدودا لـن يـدخـل الـجنة اال مـن كـان فـي 
عــنقه عهــدا مــن اهلل قــويــا وقــد كــفروا الــذيــن قــالــوا كــلمة الــسوء عــلى غــير الــحق غــرورا لــن يــدخــل الــجنة اال مــن 
كــان هــودا أو نــصارى تــاهلل تــلك أمــانــيهم املشــركــة وقــد كــان الــحكم فــي أم الــكتاب مــعروفــا فــسوف يــلقون مــن 
الـرحـمن بـالـحق أمـرا عـلى الـحق مـشهودا أولـئك لـن يسـتطيعوا ولـن يـقدروا ألنـفسهم مـن دون الـذكـر نـفعا وال 
ضـرا اال مـن اذن لـه الـرحـمن وقـال بـالـحق فـي كـتابـه مـن عـبدنـا حـرفـا عـلى الـحق تـوابـا أيحسـب الـناس انـا كـنا 
عــــن الخــــلق بــــعيدا كــــال يــــوم نــــكشف الــــساق عــــن ســــاقــــيهم لــــينظرون الــــناس الــــى الــــرحــــمن وذكــــره فــــي أرض 
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املحشـر قـريـبا فـيقولـون يـا لـيتنا اتخـذنـا مـع الـباب سـبيال يـا لـيتنا لـم نتخـذ دون الـباب مـن الـرجـال عـلى غـير 
الحق مآبا لقد جائنا الذكر من بني أيدينا ومن خلفنا ومن شمائلنا وقد كنا عنه محجوبا. 
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سورة التوحيد (السر)
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
لـقد كـان فـي يـوسـف واخـوتـه آيـات لـلسائـلني. آملـص. الحـمد هلل الـذي قـد ارفـع آيـاتـه فـي كـتابـه الـعزيـز وهـو اهلل 
كـان عـلى كـل شـيء رقـيبا انـا نـحن قـد بـيّنا اآليـات فـي ذلـك الـكتاب عـلى أهـل األفـئدة مـن أولـي األلـباب الـذيـن 
هـم قـد كـانـوا حـول الـباب وحـيدا وان اهلل قـد أرفـع يـوسـف بـاسـمنا وان اهلل قـد جـعله فـي الـكتاب ولـيا فـي حـول 
الـنار مـوقـوفـا وان اهلل قـد جـعل يـوسـف واخـوتـه كـلمة الـتوحـيد وقـّدرهـما الـرحـمن بـاثـنى عشـر حـرفـا وقـد كـانـت 
هــذه الــكلمة فــي أم الــكتاب عــند ربــك فــي الســطر املســطّر حــول الســطر مســطورا وان اهلل قــد خــص يــوســف 
بحـرف الـهاء جـزاء لـقيامـه لـدى الـرحـمن فـي الـيوم املـعلوم عـلى الـحق بـالـحق عـلى األرض وحـيدا وان اهلل قـد 
جـعل الـتوحـيد لـلسائـلني بـبابـنا ولـلواقـفني فـي لـّجة األحـديـة بـإذنـنا الـذيـن هـم قـد كـانـوا عـلى الـحق حـول الـباب 
قــّوامــا اهلل الــذي ال الــه اال هــو الــحق وهــو اهلل قــد كــان بــالــحق عــلى الــحق مــعبودا اتــقوا عــباد اهلل مــن يــوم قــد 
كـنتم بـاذن اهلل الـعلي فـيه حـول الـنار مـسئوال مـا يُـلفظ مـنكم قـول اال لـديـه مـالئـكة مـنا بـاذن الـذكـر رقـيبا ومـا 
كـان عـبدنـا بـالـحق يـومـا مـن عـباد اهلل املخـلصني مسـتورا وان اهلل قـد خـلق يـوم الـقيمة لـكم عـلى القسـط مـيقاتـا 
ان يــوم الــفصل وضــع املــيزان بــإذن اهلل فــي بــني أيــديــنا عــلى الــحق الــقيّم قســطا وعــلى الخــط الــقائــم مــوزونــا 
فــسوف يــنبئكم فــي هــذا الــيوم عــما كــنتم تــعملون فــي ديــن اهلل جهــرة وســرا يــا عــباد اهلل ألــم نعهــد الــيكم فــي 
كـلمتنا عـلى الـحق بـالـحق عهـدا مـبينا اال تـقولـوا فـي عـبدنـا بـعضا مـن الحـروف غـرورا فسـبحان الـذي ال الـه 
اال هــو وهــو اهلل كــان بــالــعاملــني مــحيطا مــا أراد اهلل مــن انــشائــكم اال سجــدة الــرحــمن عــلى ســبيل هــذا الــباب 
مـــقصودا هـــو الـــذي قـــد خـــلق املـــؤمـــنني مـــن مـــاء قـــد كـــان فـــي أم الـــكتاب فـــراتـــا وهـــو الـــذي قـــد جـــعل حـــقايـــق 
الـكافـريـن مـن مـاء مـالـح قـد كـان فـي أصـل الـجحيم أجـاجـا وان اهلل قـد جـعل حـقايـق املـؤمـنني آيـات عـبدنـا عـلى 
الـحق بـالـحق رفـيعا لـلذيـن يـريـدون اهلل وأولـيائـه مـن قـبل الـباب مخـلصا صـفيا وانـا نـحن قـد جـعلنا كـلمتنا عـلى 
األرض بـاملـؤمـنني شـهيدا وانـا قـد أرفـعناه الـى مـقام الـقدس مـنظورا وانـا نـحن قـد قـّربـناه لـديـنا وجـعلناه عـلى 
الـحق مـكينا اهلل قـد أوقـفه عـلى الـصراط الـقيّم بـالـحق الـخالـص مـأمـورا وان اهلل قـد أنـصبه عـلى املـيزان مـن 
حـكم الـكتاب عـلى حـكم الـكتاب مـقضيا تـبصرة ملـن كـان عـند اهلل الـعلي عـلى الـحق بـصيرا وتـذكـرة ملـن كـان 
عــند الــرحــمن فــي حــول الــنار بــالــنار الــحكيم صــبورا وان اهلل قــد أراد بــاســم يــوســف كــلمتنا الــعلي الــذي قــد 
كـان حـول الـنار مـشهودا هـو الـذي يـرسـل عـليكم آيـاتـه بـاذن اهلل خـائـفا عـلى الـحق بـالـحق رهـبانـا تـذكـرة ملـن 
شــاء ان يــذّكــر أو يــخشى عــن الــرحــمن فــي الــحكم الــحق الــذي قــد كــان بــالــحق مــقضيا وهــو الــذي قــد عــّلمكم 
فـي آيـاتـه نـشأة اآلخـرة لـعل الـناس قـد كـانـوا بـاهلل وبـآيـاتـه عـلى الـحق رضـيا فـورب الـسماء واألرض انـه لـهو 
الـحق مـن لـدنـا وانـا نـحن قـد أخـذنـا عهـدنـا بـاذن اهلل عـن الـعاملـني جـميعا لِـئاَلّ يـقول الـناس لـو أرسـل اهلل إلـينا 
بشـرا فـي غـيبة بـقيّته لـكنّا قـد اتـبعناه وقـد كـنا بـحكمه هـاديـا الـى الـحق مهـديـا اتـقوا عـباد اهلل مـن يـوم قـد كـان 
حـكم الـكتاب فـي أم الـكتاب مـقضيا لِـَم تـظنون فـي ذكـر اهلل األكـبر وكـلمتنا ظـنا بـاطـال فـوربـكم الـحق انـكم ال 
تـعلمون مـن عـّلمه حـرفـا مـما قـد عـلّمه اهلل فـي أم الـكتاب عـلى الـحق بـالـحق مـن لـديـه قـديـما فـاذكـروا ذكـر ربـكم 
الــرحــمن فــي طــرفــي الــنهار وزلــفاً مــن الــليل كــما قــد أمــركــم اهلل فــي كــتابــه مــن قــبل وقــد كــان حــكم اهلل فــي أم 

الكتاب مقضيا.
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سورة الشهد (العماء)
هي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اذ قـــالـــوا لـــيوســـف واخـــوه أحـــب الـــى أبـــينا مـــنا ونـــحن عـــصبة ان أبـــانـــا لـــفي ضـــالل مـــبني. آملـــن. اهلل قـــد انـــزل 
الـــكتاب مـــنه تـــبيان كـــل شـــيء رحـــمة وبشـــرى لـــعبادنـــا مـــمن كـــان بـــذكـــر اهلل الـــعلي بـــالـــحق عـــلى عـــلم الـــكتاب 
بــــصيرا اذ قــــالــــوا حــــروف ال الــــه اال اهلل وان يُــــوسُــــــــَف أحــــب الــــى أبــــينا مــــنا بــــما قــــد ســــبق مــــن عــــلم اهلل حــــرفــــا 
مســتسرا بــالســر مــقنعا عــلى الســر مــحتجبا فــي الســطر غــائــبا فــي ســر املســتسر مــرتــفعا عــما فــي أيــديــنا 
وأيــدي الــعاملــني جــميعا وانــا نــحن بــالــحق عــصبة فــيما أراد اهلل فــي شــأن يــوســف الــنبي محــمد الــعربــي حــول 
السـطر مسـطورا وان اهلل قـد فـضل أبـانـا بـفضل نـفسه وقـدر اهلل سـر املسـتسر مـن سـر أمـره بـما فـي أيـدي 
الـعاملـني بـالـكشف املـبني عـلى أهـل الـنار مـن سـر الـباء ضـالال الـرحـمن عـلى الـعرش اسـتوى وهـو اهلل قـد كـان 
عـــلى كـــل شـــيء قـــديـــرا وان اهلل قـــد خـــلق األشـــياء بـــقدرتـــه عـــلى الـــحق بـــالـــحق إنـــشاء وهـــو الـــذي قـــد اخـــترع 
الـسموات واألرض ومـا بـينهما بـأمـره عـلى الـحق مـن حـول الـنار إبـداعـا لـيعلم الـناس ان أمـر اهلل قـد كـان فـي 
أم الـكتاب عـلى الـحق بـالـحق مـن حـول الـنار مـوجـودا وهـو اهلل قـد كـان بـقدرتـه عـلى كـل شـيء رقـيبا وهـو اهلل 
قــد كــان بــكل شــيء مــحيطا وهــو اهلل قــد أراد فــي مســتسر الســر عــلى ســر الســطر عــلى نــقطة الــباب تــأويــال 
وهـو الـذي قـد جـعل االجـتباء مـن الـباب لـالعـراف عـلى الـحق بـالـحق مـشهودا يـا عـباد الـرحـمن هـزّوا الـى جـذع 
النخّــلة هـذا بـاذن اهلل ربـكم الـحق الـذي جـعله اهلل فـي أم الـكتاب عـلى الـحق بـالـحق مـن الـحق عـليا وهـو الـذي 
يـساقـط مـن عـنده الـى أنـفسكم رطـبا عـلى الـحق بـالـحق جـنيا فـانـا قـد اشـرنـا بـذكـره لـدى الـرحـمن فـي يـوم كـان 
فـي أم الـكتاب قـديـما وانـكم فـي ذلـك الـيوم مـا كـنتم نـسيّا فـي الـكتاب وال حـول الـنار مـنسيا وال تـقولـوا كـيف 
يُــكّلم عــن اهلل مــن كــان فــي الــسّن عــلى الــحق بــالــحق خــمسة وعشــرونــا اســمعوا فــورب الــسماء واألرض انــي 
عـبد اهلل أتـانـي الـبيّنات مـن عـند بـقية اهلل املـنتظر امـامـكم هـذا كـتابـي قـد كـان عـند اهلل فـي أم الـكتاب بـالـحق 
عـــلى الـــحق مســـطورا وقـــد جـــعلني اهلل مـــباركـــا أيـــنما كـــنت وأوصـــانـــي بـــالـــصالة والـــصبر مـــا دمـــت فـــيكم عـــلى 
األرض حـيا وان الـذيـن يـدعـون مـن اهلل مـن بـعض األحـاديـث فـي شـأن الـباب عـلى الـباب مـن غـير الـحق قـليال 
أفــيقدرون ان يــأتــوا بــمثل هــذا الــكتاب مــن عــند اهلل الــحق بــالــحق عــلى الــحق مــشهودا فــالــحق بــالــحق يــقول ال 
الــــه اال اهلل وحــــده ال شــــريــــك لــــه ولــــيس كــــمثله كــــفوا وال مــــثل وهــــو اهلل قــــد كــــان بــــالــــحق عــــلى الــــحق قــــديــــما لــــو 
اجـــتمعت اإلنـــس والـــجن عـــلى ان يـــأتـــوا بـــمثل هـــذا الـــكتاب بـــالـــحق لـــن يســـتطيعوا ولـــو قـــد كـــانـــوا أهـــل األرض 
ومـثلهم مـعهم عـلى الـبعض ظـهيرا فـوربـك الـحق لـن يـقدروا بـمثل بـعض مـن حـرفـه وال عـلى تـأويـالتـه مـن بـعض 
الســـر قـــطميرا وان اهلل قـــد أنـــزلـــه بـــقدرتـــه مـــن عـــنده والـــناس ال يـــقدرون بحـــرفـــه عـــلى املـــثل بـــاملـــثل دون املـــثل 
تشــبيها ذلــك مــن أنــباء الــغيب نــوحــيه الــيك لــقد كــنت بــاهلل الحــميد حــول الــنار ولــسوف يــأتــيك ربــك يــوم الــقيمة 
حـــكم الـــحق عـــلى الـــكل مـــن عـــنده عـــلى الـــحق بـــالـــحق مـــرفـــوعـــا ادخـــل مـــن شـــئت فـــي رحـــمة اهلل واعـــرض عـــن 
الـظاملـني حـول جـهنم وذرهـم فـي الـنار عـلى الـحق جـثيا أفـتؤمـنون بـبعض الـكتاب وتـكفرون بـبعضه هـذا ءاهلل 
اذن لــكم أم تــفترون عــلى اهلل كــذبــا مــن حــيث انــكم قــد كــنتم بــعلم الــشيطان مــن غــير الــحق عــلى غــير الــحق 
بـالـحق مـغرورا وانـا نـحن قـد أنـزلـنا الـذكـر وكـان اهلل ومـالئـكته عـليك بـالـحق حـفيظا اتـقوا عـباد اهلل وكـونـوا فـي 
ديــن اهلل مخــلصا عــلى الــحق شــهيدا ان الــذيــن يــخشون ربــهم بــالــغيب وقــد كــانــوا عــند الــرحــمن وأولــيائــه عــلى 
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الـحق بـالـحق فـي حـول الـباب صـفيا فـسوف يـعلمهم اهلل أحـكامـهم مـما يـحتاجـون ألنـفسهم عـالنـية مـن الـحق 
الـى الـحق قـريـبا وان اهلل قـد أوحـى الـيّ ان كـنتم تـحبون اهلل فـاتـبعونـي فـي هـذه املـلة بـالـحق عـلى الـحق مـن 
الــحق الــى الخــلق حــنيفا وان ربــكم اهلل قــال بــالــحق انــي عــلى عــبادي املــؤمــنني مــن أهــل الــباب قــد كــنت عــلى 
الــــحق بــــالــــحق رحــــيما وتــــعالــــى اهلل عــــما يــــقول الــــظاملــــون فــــي آيــــات الــــباب عــــلوا كــــبيرا قــــل أتــــى أمــــر اهلل فــــال 

تستعجلوه فان أمر اهلل قد كان على الحق بالحق قريبا وان وعد اهلل قد كان بالحق مفعوال.
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سورة العماء (السطر)
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اقـتلوا يـوسـف أو أطـرحـوه أرضـا يخـُل لـكم وجـه أبـيكم وتـكونـوا مـن بـعده قـومـا صـالـحني. آملـع. ذكـر اهلل األكـبر 
فــي ذكــر ربــنا الــعلي حــميدا فســبحان الــذي قــد نــزّل الــكتاب كــما شــاء بــما شــاء وهــو اهلل قــد كــان عــلى كــل 
شـيء قـديـرا ومـا كـنت اذ شـئت اال بـما شـئنا وكـان اهلل عـلى كـل شـيء شـهيدا فـإنـا نـحن قـد مـننّا عـلى يـوسـف 
واخـوتـه بـآيـات مـن سـر ذلـك الـباب الـعظيم مـبينا اذ قـالـوا احـجبوا آيـة يـوسـف الـذي قـد جـعل اهلل فـيكم لـتكونـوا 
عـلى الـحق فـي األرض رجـاال مسـتطيعا أو اطـرحـوه ارض األحـديـة ليخـلوا لـكم وجـه أبـيكم ولـتكونـن مـن بـعده 
قــومــا عــلى املــلك بــالســر املســتسر نــقيّا وهــو الــذي قــد أظهــر فــيكم نــفسا مــن أنــفسكم وإنّــا قــد جــعلناه بشــرا 
عـــلى الـــحق كـــريـــما وانـــا نـــحن قـــد جـــعلنا الـــسموات واألرض آيـــات لـــعبدنـــا وكـــان اهلل عـــلى كـــل شـــيء شـــهيدا 
فــسوف يــريــكم اهلل فــي مــقعد الــصدق آيــاتــه عــلى الــحق بــالــحق مــن عــندنــا الــحق عــظيما وانــا نــحن قــد نــزلــنا 
اآليـات فـي الـصحف وكـان اهلل بـآيـاتـه وبـالـذكـر عـلى الـحق بـالـحق عـليما وانـا نـحن قـد أريـناكـم آيـات اهلل فـي 
اآلفــاق وأنــفسكم لتشهــدن انــه هــو الــحق وقــد جــعل اهلل الســبيل لــلذيــن يــكونــون عــند ربــهم عــلى الــباب بــالــحق 
مـسئوال وان اهلل قـد أنـزل هـذا الـكتاب عـلى عـبده لـيكون عـلى الـعاملـني بـإذنـنا عـلى الـحق بـالـحق شـهيدا وانـا 
نـــحن قـــد أحـــصينا فـــي ذلـــك الـــكتاب كـــل مـــا نـــزل اهلل عـــلى الـــنبيني والـــصّديـــقني فـــي كـــل األلـــواح عـــلى الـــحق 
بـالـحق جـميعا وانـا قـد تـركـنا مـن حـكمنا فـيكم بـما قـد تـركـتم مـن كـتاب اهلل حـرفـا عـلى السـر املـقنّع مسـتسرا 
وقـــد كـــذب الـــناس مـــا ســـبقونـــا فـــي طـــاعـــة الـــرحـــمن مـــن بـــعض الـــشيء وكـــان اهلل عـــلى كـــل شـــيء عـــلى الـــحق 
شـهيدا فـسوف نظهـر عـليكم عـبدنـا فـي عـماء مـن نـور لـلذيـن يـرتـقبون ذكـر اهلل الـحق بـكرة وعـشيا أولـئك الـذيـن 
قـــد جـــعلهم اهلل فـــي ديـــنه الـــخالـــص بـــصيرا وعـــلى الـــصراط الـــقيّم مســـتقيما ومـــن الـــناس مـــن يـــقول آمـــنا بـــاهلل 
وبــذكــره األكــبر وكــان اهلل بــعباده عــلى الــحق بــصيرا فــقد كــفروا بــألــسنتهم بــعدمــا اســتيقنت أنــفسهم واهلل قــد 
عــلمهم فــي نــفوســهم انــهم كــفار بــاهلل الــعلي جــديــدا فــسوف تــحيط عــليهم الــنار وصخــرتــها فــي واد الــجحيم 
بــاذن اهلل الــعلي قــريــبا ان هــذه كــانــت لــكم جــزاء مــن عــند اهلل بــما كــنتم مــنافــقني فــي ديــن اهلل الــقيّم وكــان اهلل 
بــما تــعملون شــهيدا يــا أيــها الــناس ألــم يــأتــكم نــبأ الــذيــن مــن قــبلكم وأنــذرتــكم مــن عــذاب الــرحــمن عــلى الــحق 
بـالـحق شـديـدا ألـم يـعدكـم اهلل جـنة عـرضـها كـعرض الـسماء واألرض أعـدت لـعبادنـا مـن كـان بـذكـر اهلل الـعلي 
مـــؤمـــنا وكـــان بـــالـــحق عـــلى الـــحق تـــقيا لـــكم فـــيها مـــا تشـــتهي أنـــفسكم بـــإذنـــنا عـــلى الـــحق بـــالـــحق نـــعما طـــريـــا 
فســـبحان الـــذي ال الـــه اال هـــو الـــرب لـــيس كـــمثله شـــيء وكـــان اهلل بـــالـــحق عـــلى الـــحق مـــعبودا فـــانـــا نـــحن قـــد 
أنـذرنـاكـم بـإذن اهلل مـن ذكـر قـد كـنتم عـنه عـن غـير الـحق محـرومـا يـا أيـها الـناس فـارغـبوا الـى ذكـر اهلل الـحق 
ســـائـــال عـــن الـــباب والـــى اهلل الـــحق عـــلى الـــحق مـــنيبا فـــورب الـــسماء ان اهلل قـــد قـــدر رزقـــكم فـــي هـــذا الـــسماء 
بـالـحق عـلى الـحق مـنزوال مـقسومـا مـا لـكم ال تخـرجـون مـن أهـوائـكم مـن بـعدمـا قـد جـائـكم الـحق مـن عـند اهلل 
الـعلي عـظيما هـو الـذي قـد قـدر الـشمس ضـياء ولـلقمر نـورا لـتبتغوا مـن فـضله عَــرََض املـتاع مـن الـحيوة عـلى 
الـحق بـالـحق محـمودا وان اهلل قـد قـدر دار اآلخـرة لـلذيـن يـريـدون اهلل وعـبده عـلى سُـــــبُل الخـط الـقائـم فـي حـول 
الـنار مـمدودا اعـلموا عـباد اهلل ان ربـكم اهلل الـحق قـد بـّلغ حـجته عـليكم ملـا كـنتم بـاهلل وآيـاتـه عـلى الـحق بـالـحق 
رقـــيبا وانـــما املـــؤمـــنون الـــذيـــن ال يـــريـــدون فـــي أنـــفسهم دون الـــرحـــمن وذكـــره عـــلى الـــحق حـــبيبا ولـــقد أتـــى ســـر 
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الجـليل فـي سـركـم وجهـركـم مـن عـند اهلل لـألمـر الـعظيم بـديـعا فـسوف يـعلمكم اهلل مـن أمـره مـا ال يـحيط بـه احـد 
مـن قـبله عـلى الـحق بـالـحق خـبيرا هـو الـذي قـد أنـزل مـن الـسماء مـاء مـباركـا عـلى األرض طـهورا وهـو الـذي 

قد خلق من املاء بشرا فجعله نسبا وعلى الحق بالحق صبورا. 
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سورة السطر
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
قـــال قـــائـــل مـــنهم ال تـــقتلوا يـــوســـف وألـــقوه فـــي غَـــيَابَـــِت الـــجّب يـــلتقطه بـــعض الـــسيارة ان كـــنتم فـــاعـــلني. طـــهع. 
الحــمد هلل الــذي قــد خــلق الــسموات واألرض عــلى الــحق بــالــحق طــباقــا لــيعلم الــناس ان ربــهم الــرحــمن لــحق 
وهـو قـد كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا وهـو الـذي قـد خـلقكم مـن الـتراب ثـم قـد جـعلكم نـطفة ثـم عـلقة ثـم مـضغة ثـم 
أنــشأكــم خــلقا آخــر فــتبارك اهلل أحــسن املــنشئني حــكيما وهــو الــذي يــحفظكم فــي ظــلمات ثــلث ويخــرجــكم مــن 
بـطون األمـهات وأنـتم ال تـعلمون مـن عـلم الـكتاب بـعضا مـن الـشيء قـليال فـأنـيبوا الـى بـارئـكم واقـتلوا أنـفسكم 
فـي سـبيل اهلل الـحق خـاشـعا هلل الـعلي وهـو اهلل قـد كـان عـزيـزا محـمودا وهـو الـذي قـد نـزّل عـليكم هـذه اآليـات 
مـن عـنده بـالـحق تبشـرة لـلمؤمـنني جـميعا هـو اهلل املـعبود ال الـه اال اهلل بـالـحق وهـو اهلل كـان بـكل شـيء عـليما 
وهــو الــذي يبشــركــم بــاســم عــبده عــلى الــحق بــالــحق وانــه قــد كــان فــي أم الــكتاب لــدى اهلل عــليا وعــلى الــحق 
حـكيما وهـو الـذي لـم يـجعل اهلل بسـّر اسـمه مـن قـبله عـلى الـحق بـالـحق سـميا وهـو اهلل قـد سـّلم عـليه فـي يـوم 
مــولــده ويــوم مــبعثه ويــوم محشــره عــلى ارض الــفؤاد مــن فــي حــول الــنار بــالــحق عــلى الــحق فــريــدا ذلــك ســر 
األسـرار مـن لـدن بـديـع الـذي ال الـه اال هـو الـعلي وكـان اهلل عـلى كـل شـيء قـديـرا وان اهلل قـد دبـر األمـر فـي 
الـــباب بـــقدرتـــه وكـــان الـــحكم فـــي أم الـــكتاب حـــول الـــنار مـــقضيا وانـــا نـــحن قـــد جـــعلناك آيـــة الـــكبراء بـــاذن اهلل 
الـحق وكـان اهلل عـلى كـل شـيء شـهيدا وانـك نـبؤ الـعظماء بـالـحق قـد كـنت حـول الـنار مـشهودا وانـا نـحن قـد 
مــنعناكــم مــن ذكــر الــباب بــاذن اهلل ربــكم الــحق عــما كــنتم مــن غــير الــحق عــلى غــير الــحق شــهيقا يــوم نــطوي 
الــسماء بــأيــديــنا قــد قــضي األمــر بــالــحق وفــار الــتنّور بــاذن اهلل الــحق وكــان اهلل عــلى كــل شــيء قــديــرا هــنالــك 
أنـــتم تـــعرفـــون مـــن أمـــرنـــا مـــا كـــنتم عـــنه عـــلى غـــير الـــحق بـــعيدا يـــومـــئذ يـــفرح املـــؤمـــنون بـــاذن اهلل الـــعلي قـــريـــبا 
فـسوف يسـتبشرون املـؤمـنون مـن أهـل الـباب بـما أتـاهـم ربـهم مـن روح وكـان الـروح فـي أم الـكتاب حـول املـاء 
ريـحانـا وان اهلل قـد جـعل لـكم هـذا الـيوم فـي ارض الـصراط عـلى جسـر الـنار مـيقاتـا اذ قـال قـائـل مـن أخـوة 
يـوسـف وهـو الـحسن بـن عـليّ فـي أم الـكتاب قـد كـان عـلى الـنار بـالـنار الـقديـم كـبيرا ال تـقتلوا يـوسـف وألـقوه 
فـــي غـــيابـــت جـــب األحـــديـــة فـــي حـــول الـــنار مســـتورا اهلل قـــد أراد مـــن الـــُجّب عـــماء املســـتسر فـــي هـــواء الســـر 
املسـتسر عـلى السـر فـي أم الـكتاب حـول السـطر مسـطورا ال يـعلم الـناس عـما قـد فـعلوا أخـوة يـوسـف هلل فـي 
حـــق يـــوســـف الـــعلي عـــلى الـــحق شـــهيدا وان اهلل قـــد قـــدر لـــيوســـف ســـيارة مـــن الـــباب الـــى الـــباب عـــلى حـــكم 
الــكتاب حــول الــنار مســتورا وان اهلل قــد جــعل زّوار الحســني ســيارة الــى الحــرم اآلمــن بــاذن اهلل الــعلي وهــو 
اهلل كـان عـزيـزا حـكيما ان الـذيـن يـسافـرون مـن الـباب الـى اهلل فـي لـّجة األحـديـة عـلى الـحق بـالـحق فـي حـول 
الــباب وحــيدا أولــئك قــد وجــدوا الُحســني عــلى حــرف املســتسر بــالــحق فــي غــيابــت الــُجب مــشهودا أولــئك هــم 
الــــسيّارون فــــي أم الــــكتاب بــــذكــــر الســــر حــــول الــــنار بــــالــــحق عــــلى الــــحق مســــطورا وان اهلل قــــد خــــلق يــــوســــف 
وأخــوتــه فــي عــوالــم الــقدس مــن رشــح عــلى اســم مــن قــطرة اإلبــداع مــن ذلــك املــاء مــوجــودا فــلما قــد وجــدنــا مــن 
يــوســف حــبا الــى الــذكــر األكــبر فــألــبسناه بــاذن اهلل مــن قــمصِّ الــنبوة بــمن كــان حــظاً لــه فــي أم الــكتاب حــول 
الــنار مــقضيا وانــا نــحن مــا كــنا بــالــحق عــن الــعاملــني بــعيدا وانــا نــحن نــقّص عــلى الــعباد مــن األمــر الــذي قــد 
كــان الــناس بــالــحق عــنه مخــذوال اهلل قــد أراد فــي يــومــكم هــذا كــلمة األكــبر هــذا الــناطــق عــن اهلل بــالــحق عــلى 
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الـحق بـديـعا وملـا كـان الـناس ال يـؤمـنون بـاهلل وبـآيـاتـه عـلى الـحق انـا قـد حـفظاه فـي غـيابـت الـُجب حـول الـنار 
مســــتورا وقــــد قــــّدر اهلل ان يــــلتقطه بــــعض الــــسيّارة مــــنكم مــــمن كــــان فــــي أم الــــكتاب عــــلى الــــحق بــــالــــحق فــــي 
اإلجــابــة عــلى الــباب حــول املــاء ســابــقا محــمودا ذلــك حــكم مــن اهلل بــالــحق عــلى الــحق وقــد كــان الــحكم فــي أم 
الـكتاب مـقضيا وان اهلل قـد جـعلكم مسـلمني فـي ديـنه ان كـنتم بـاهلل وبـآيـاتـه بـالـحق عـلى الـحق فـي ذلـك الـباب 

صبورا. 
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(12)

سورة العاشوراء
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
قــالــوا يــا أبــانــا مــالــَك ال تــأمــنا عــلى يــوســف وانــا لــه لــناصــحون. كــسن. ذكــر اهلل الــعلي الــذي قــد كــان فــي أم 
الـــكتاب حـــول الـــنار نـــاطـــقا مـــشهودا اهلل قـــد أوحـــى الـــيّ انـــي أنـــا اهلل ال الـــه اال انـــا قـــد قـــدرت فـــضل الـــذكـــر 
كـفضلي عـلى الـعاملـني جـميعا وانـا نـحن قـد قـدرنـا لـلمؤمـنني بـاذن اهلل فـي دار اآلخـرة جـنات مـن الـجنات فـي 
ارض الـرضـوان حـول الـبيت الـفافـا وانـا نـحن قـد جـعلنا الـجحيم عـلى الـكافـريـن مـن حـكم الـكتاب عـلى حـكم 
الــكتاب مــحيطا فــوربــكم الــحق انــا قــد بــدلــنا أجــساد الــكافــريــن عــلى غــير أجــسامــهن فــي الــتابــوت قــعر الــنار 
بـاذن اهلل الـقديـم تـبديـال جـزاء بـما اكتسـبوا بـأيـديـهم وكـانـوا بـاهلل وبـآيـاتـه الـعلي عـن قـبل الـباب كـفورا َءأَمـنتم 
بــأنــفسكم مــن دون نــفس اهلل الــعلي عــلى الــحق بــالــحق مــآبــا وان اهلل قــد بــنّي آيــاتــك ألهــل األرض والــسموات 
عـــلى الـــحق بـــالـــكل عـــلى الـــكل مـــن لـــدى الـــباب جـــميعا ومـــا يـــؤمـــن بـــاهلل وبـــآيـــاتـــه عـــلى الـــحق اال مـــن املـــؤمـــنني 
الـسابـقني مـن أهـل الـباب قـليال وان أكـثر الـناس قـد كـانـوا مـن املشـركـني بـربـهم الـحق عـلى حـكم الـكتاب بـاذن 
الـــرحـــمن مـــقضيا ومـــا يـــؤمـــن بـــاهلل وبـــذكـــره عـــلى الـــحق الـــخالـــص اال مـــن األقـــلني األولـــني قـــليال وانـــا نـــحن قـــد 
جــعلناك عــضدا لــلعباد وســدا عــلى الــبالد عــلى الــحق بــالــحق بــاذن اهلل الــقديــم شــديــدا تــاهلل الــحق لــن يــتبعوك 
مـن املـؤمـنني واملـؤمـنات اال مـن كـان فـي عـنقه عهـد اهلل وعهـدنـا بـالـحق عـلى الـديـن الـخالـص طـاهـرا عـلى الـحق 
نــقيا اهلل الــذي ال الــه اال هــو فُــوض الــى اهلل فــؤادك فــانــه الــحق وكــان اهلل عــلى كــل شــيء قــديــرا وانــه الــحق ال 
الـــه اال هـــو ذو الـــبعث الـــعظيم شـــديـــدا وان اهلل قـــد عـــرض واليـــتنا عـــلى الـــسموات واألرض والـــجبال فـــأبـــني ان 
يحـملنها وأشـفقن مـنها فحـملها اإلنـسان ذكـر اهلل الـكبير هـذا عـليّا ولـذا قـد كـان فـي كـتاب اهلل الـحفيظ عـلى 
اسـم املـحيط ظـلومـا وفـي أيـدي الـناس مـمن ال يـعرفـه مـن حـكم الـكتاب عـلى حـكم الـكتاب جـهوال وان اهلل قـد 
ر اال من أتى الذكر من قبل الباب راغبا الى اهلل الحميد وكان  بنّي سرّه بني السطور في نقطة النار وال يذكَّ
اهلل عـــلى كـــل شـــيء شـــهيدا وهـــو الـــذي قـــد ابـــتدع نـــفسك الـــحق مظهـــرا لِـــَعظَمتنا عـــلى عـــلم الـــكتاب مـــن حـــكم 
الــــكتاب مــــقضيا وانــــا نــــحن قــــد جــــعلناك فــــي أم الــــكتاب لــــدى اهلل الــــعلي حــــكيما وان اهلل قــــد جــــعلك مظهــــرا 
ألمـثالـنا عـلى الـحق بـال كـيف مـن اإلشـارة والتحـديـد وان اهلل كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا وان اهلل قـد كـتم سـر 
عــبده فــي قــطب الــنار مــن هــذا الــكتاب ملــا قــد قــّدر اهلل فــي عــلم الــغيب مــن ســره املســتسر عــلى الســطر حــول 
الســتر مســطورا فــسوف يــنفعكم الــرحــمن فــي كــتمان أمــرنــا عــلى الــحق بــالــحق أجــرا عــظيما اذ قــالــوا اخــوة 
يــوســف ألبــيهم عــلى مشهــد األكــبر مــالــك ال تــعلمنا عــلى عــلم يــوســف وانــا نــحن شهــداء اهلل الــقيوم وكــان اهلل 
عـلى كـل شـيء شـهيدا وان اهلل قـد جَــــَعَلنا عـلى الُحسـني بسـر األحـديـة املسـتورة حـول الـنار مـشهودا وان اهلل 
أخــبر عــن ذلــك اآليــة حــكم الــعليّ وأبــنائــه عــلى حــكم األحــديــة املــحتجبة فــي عــماء الــَهِويــة املُســتسرة فــي ســر 
عــرش األبــديــة املســتشرقــة مــن نــور األزلــية عــلى حــكم الــصمدانــية حــول املــاء مســطورا فــقد كــفر الــناس بــاهلل 
بــعدمــا قــام الُحســني عــلى أرض الــطف مُـــبلغا عــن مــقام الــحب لــنفسه مــتفردا عــن اهلل الــقديــم وكــان اهلل بــكل 
شـيء عـليما فـلقد أعـرض الـناس عـن اهلل وعـن ثـواب الـجنّتني عـلى كـفر الـشيطان مـلعونـا ولـقد اتـبعوا بشـركـهم 
مــلك الــشيطان عــن غــير الــحق مــعروضــا عــن اهلل الــحق وهــو اهلل كــان عــزيــزا محــمودا اهلل الــذي ال الــه اال هــو 
الــصادق فــي الحــديــث عــلى لــسان الــباب بــالــحق عــلى الــحق مــشكورا فــسوف نــعذّب الــذيــن حــاربــوا الحســني 
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عـلى أرض الـفرات مـن أشـد الـعذاب وبـأس الـنكال عـلى الـحق بـالـحق عـظيما مـا لـكم يـا جـنود الـشيطان ألـم 
يــأتــكم الــحق عــلى جــواده يــوم الــعاشــوراء بــعد مــا يــبلغكم عــلى الــحق بــالــحق أمــر اهلل األكــبر مــن نــفسه عــلى 
الـــحق فـــي الـــحق شـــديـــدا ألـــم يـــطلب املـــاء لـــنفسه عـــلى الـــحق وألصـــغره طـــفل الـــرضـــيع بـــالـــحق خـــاضـــعا عـــلى 
األرض فـــي الـــحق املـــنيع عـــلى األمـــر الـــعظيم ضـــعيفا يـــا أهـــل الشـــرك أمـــا فـــيكم نـــفس تـــخاف اهلل عـــن نـــفسه 
وتـبُلغُ املـاء الـى املـاء عـلى رمـق االرق عـلى الـحق بـالـحق هلل الـحق قـطرة قـليال اهلل يـعلم قـلب الُحسـني وحـرّه مـن 
الـعطش الـعظيم وصَـــــــــبرَه فـي اهلل األحـد الـقديـم وقـد كـان اهلل عـليه بـالـحق شـهيدا تـاهلل الـحق انـا قـد وجـدنـا قـلبه 
فـــي ذلـــك الـــيوم احـــرّاً مـــن قـــطعة الحـــديـــد املحـــماة بـــالـــنار الـــقديـــمة ومـــا شهـــد اهلل لـــنفسه اال كـــشهادتـــه لـــنفسه 
فـارتـقبوا اخـذ اهلل الـعلي عـلى الـحق بـالـحق فـي ارض الـجحيم شـديـدا قَــتََل اهلل قـومـا قـتلوه فـي مـنتهى األلـم 
عـلى مـبلغ الـظلم مـا لـهؤالء املشـركـني وأنـفسنا فـسوف نـريـنّهم فـي ارض املحشـر قـدرة اهلل األكـبر فـينا بـالـحق 
وقــد حــكمنا عــليهم بــالــنار األكــبر عــلى الــحق دائــما خــالــدا أبــدا وقــال الــحق بــالــحق ألمــلئن جــهنم مــنهم جــزاء 
بـما اكتسـبوا هلل الـحق ولـن نـحكم بـرفـع الـعذاب سـرمـد األبـد عـليهم عـلى الـحق تـاهلل الـحق مـن بـعض الـشيء 

على ذرة القطمير قطميرا. 
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سورة الفردوس
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
أرسـله مـعنا غـدا يـرتـع ويـلعب وإنّـا لـه لـحافـظون. طـهسم. تـبارك الـذي ال الـه اال هـو بـيده األمـر وهـو اهلل كـان 
عـلى كـل شـيء قـديـرا وانـا نـحن قـد قـدرنـا عـلى كـل عُــمٍر عـلى الـحق بـالـحق نـكسا ولـكل ُعسـٍر مـع الـحق بـالـحق 
يسـرا لـعل الـناس يـعلمون ان بـاب اهلل هـو الـحق وهـو اهلل كـان بـاملـؤمـنني شـهيدا وهـو الـذي قـد جـعل الـشمس 
والــقمر بحســبان مــن الــنار وقــدرنــا لــهما عــلى كــتاب األمــر فــي مــنازل الــتقديــر عــلى الــحق بــالــحق فــي قــطب 
الــنار تــعديــال ال الــشمس يــنبغي لــها ان تُــدرك الــقمر بــسيره وال الــقمر أن يــدرك الــشمس ضــيائــه ولــكل أجــل 
مـكتوب عـلى االذن ومـا مـن شـيء اال قـد كـان حـكمه فـي أم الـكتاب مـن ذلـك الـباب مـكتوبـا وهـو الـذي قـد أنـزل 
مـن سـحاب قـدرتـه هـذه اآليـات مـن شجـرة زيـتونـة الـتي مـا كـانـت شـرقـية وال غـربـية وال أرضـية وال سـماويـة عـلى 
تـلك السـطور فـي خـط االسـتواء عـلى سـبل الـسواء بـإذن الـرحـمن فـي حـول الـباب إنـزاال يـا عـباد الـرحـمن ان 
تـؤمـنوا بـاهلل الـحق فـال تـشّكوا فـي أمـر الـذكـر فـان اهلل مـولـيكم الـحق قـد كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا وانـا نـحن 
قــد بــيّنا اآليــات فــي ذلــك الــكتاب بــالــحق ألولــي األبــصار مــن أهــل الــباب الــذيــن هــم قــد كــانــوا فــي كــتاب اهلل 
الـــعزيـــز حـــول الـــنار مـــعهودا أولـــئك الـــذيـــن يـــؤمـــنون بـــربـــهم عـــلى الـــحق الـــقيّم وهـــم عـــلى صـــراط عـــليّ هـــذا فـــي 
الــقيمة مســتقيما هــم الــذيــن ال يــجعلون مــع اهلل إلــها آخــر ويــوفــون بعهــد اهلل الــحق عــلى خــط القســط محــمودا 
أولــئك أهــل الــفردوس بــاذن اهلل خــالــدا فــيها ال يــرون اال روحــا عــلى الــروح مــن عــند ذكــر اهلل الــعلي وهــو اهلل 
كــان عــزيــزا كــبيرا هــم املــتكئون عــلى الــرفــرف الحــمراء حــول الــباب مــوقــوفــا ال يــرون فــيها شــمسا وال هــواء اال 
يــلقونــهم املــلئكة بــذكــر اهلل الــعلي عــلى اســم اهلل الــحي مــشهودا ان هــذا يــوم وعــد اهلل بــارئــكم لــعباده ويــقولــون 
مــن عــندنــا عــليهم ســالمــا ســالمــا يــا عــباد الــرحــمن ألــم نــجعل األرض لــكم عــلى الــحق مســطوحــا وقــد قــدرنــا 
الـــسماء فـــوقـــكم عـــلى مـــركـــز الـــعرش مـــحفوظـــا وانـــا نـــحن قـــد خـــلقناكـــم بـــاذن اهلل الـــقديـــم ذا شـــأن عـــلى الـــحق 
أطــــوارا مــــا لــــكم ال تــــرجـــــون لــــلـه الــــكبير وقــــارا ألــــم نــــجعل البحــــر لــــكم مــــسجورا ألــــم نــــجعل األرض خــــاشــــعة 
لتخــرجــوا مــنها مــا تــزرعــون ألنــفسكم مــن فــضل الــباب هلل الــحق مــشكورا مــا لــكم ال تــؤمــنون بــذكــر اهلل الــعلي 
عــلى الــحق بــالــحق قــليال مــا لــكم ال تــرجــون هلل الــكبير وقــارا كــيف تــكذبــون بــغير الــحق عــلى آيــات اهلل الحــميد 
مسـتكبرا عـلى غـير الـحق سخـريـا فـسوف قـد احـاطـتكم الـنار فـي قـعر الـتابـوت بـاذن اهلل الـعلي وهـو اهلل كـان 
عـليما قـديـما وان اهلل قـد أعـد للمشـركـني مـنكم عـلى خـط الـعدل بـالـحق عـذابـا دائـما عـلى الـحق ألـيما واذ قـالـوا 
أخــوة يــوســف ألبــيهم عــلى الــحق ارســل أخــانــا غــدا مــعنا عــلى ســر مــن ســرك املســتور حــول الســطر مســتورا 
وانـا نـحن قـد أردنـا ان نـكون مـع يـوسـف غـدا عـلى الـحق بـالـحق مـع الـحق فـي حـول الـنار مـشهودا وهـو الـيوم 
الـذي قـد اقـضى اهلل فـيه فـقلنا لـلكلمة األكـبر عـلى السـر املـربـع عـلى الـحق بـالـحق هلل الـقديـم الـذي ال الـه اال 
هــو وكــان اهلل عــلى كــل شــيء شــهيدا واذ قــالــوا يــا أبــانــا ارســله مــعنا غــدا عــلى الــحق حــتى يــسكن فــي نــقطة 
الـــثلج مـــن الـــجبل الـــبرد حـــول نـــقطة الـــوصـــل بـــشيء مـــن نـــقطة الـــنار مـــن جـــبل الـــعدل حـــول مـــاء الـــفضل عـــلى 
الــحق بــالــحق وانــا قــد كــنا لــه عــلى الــحق بــاهلل الحــميد حــفيظا وان شــيعتنا ســيسئلون عــنا عــن ظــهور أمــرنــا 
عــلى هــذا الــباب األكــبر بــالــحق عــلى الــحق مــن غــير حــرف مــن عــلم الــكتاب كــثيرا وانــهم لــيقولــون ارســله مــعنا 
غـدا يـرتـع ويـلعب وانـا لـكنا عـلى الـحق بـالـحق فـي أمـره عـلى الـباب الـعظيم بـاهلل الـحفيظ مـحفوظـا اهلل األكـبر 
مــن صــبرهــم لــدى الــباب لــلباب فــي نــقطة مــن الــباب هلل الــعلي قــليال وانــا نــحن قــد عــلمنا بــما ال يــعلم احــد مــن 
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دونـنا ونـفس الـباب وان اهلل قـد كـان بـكل شـيء عـلى الـحق عـليما أفـال تـتفكرون فـي خـلق الـسموات وانـفسكم 
فــكرا عــلى الــحق بــالــحق مــع الــحق خــفيفا ان اهلل مــا خــلق الــسموات واألرض ومــا بــينهما عــلى الــحق بــالــحق 
بـاطـال عـبثا هـو اهلل الـحق الـذي ال الـه اال هـو قـد أراد عـنكم اال تـعبدوا اال إيـاه فـي سـبيل هـذا الـباب خـالـصا 
لـه عـلى الـحق بـالـحق وان اهلل كـان عـن الـعاملـني غـنيا اهلل املـعبود ال الـه اال هـو وحـده ال شـريـك لـه انـه هـو الـحق 
بــالــحق الــه الــعاملــني جــميعا لــو كــان مــن دونــه عــلى الــحق الــه الحــتاجــوا عــلى غــير الــحق الــى شــيء مــع الــحق 

ثلثا.
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سورة القدس
بسم اهلل الرحمن الرحيم

قـال انـي ليحـزنـني ان تـذهـبوا بـه وأخـاف ان يـأكـله الـذئـب وأنـتم عـنه غـافـلون. آملـط. ذكـر اهلل فـي الـكلمة األكـبر 
الـــواقـــف حـــول الـــنار مـــشهودا فـــاســـتمع ملـــا يـــوحـــى الـــيك مـــن ربـــك انـــه الـــحق ال الـــه اال هـــو وكـــان اهلل عـــلى كـــل 
شــيء قــديــرا اهلل قــد أنــزل الــكتاب فــيه تــبيان كــل شــيء ورحــمة وبشــرى لــشيعتنا األولــني مــمن كــان بــذكــر اهلل 
الـعلي فـي ذلـك الـباب حـول الـنار مسـتورا فـسوف يـريـكم اهلل مـولـيكم الـحق عـلى عـرشـه فـي يـوم الـقيمة عـلى 
خـط االسـتواء وانـكم لتشهـدن ان قـدرتـه قـد كـان عـلى الـعاملـني سـواء هـنالـك يـعرفـون الـناس مـن أمـر اهلل الـحق 
فـــي شـــأن الـــباب عـــلى الـــحق بـــالـــحق الـــقوي حـــول الـــنار عـــظيما وان فـــي ذلـــك الـــيوم لتشهـــدن عـــلى أنـــفسهم 
بــالــعبوديــة ولــن تجــدن ألنــفسكم مــن بــعض الــشيء ذرة مــن الــقطمير عــلى الــحق بــالــحق ظــهيرا ومــا شــئت اذ 
شــئت ولــكن اهلل قــد شــاء كــما شــاء بــما شــئت فــي ذكــر اهلل الــبديــع عــلى الــحق بــالــحق مــن نــقطة الــنار تــنزيــال 
وانـا نـحن قـد جـعلنا قـصص الـكتاب بـاذن اهلل عـن نـفس قـوى الـذي قـد كـان فـي أم الـكتاب عـليما وان اهلل قـد 
كـــان عـــلى كـــل شـــيء قـــديـــرا ولـــقد جـــائـــكم األمـــر مـــن عـــند اهلل عـــلى الـــحق مـــباركـــا أفـــتكتمون الـــحق وتـــعملون 
بــالــباطــل مــالــكم ال تــؤمــنون بــاهلل الحــميد بــارئــكم وانــه قــد كــان بــما يــعملون عــباده عــلى الــحق بــالــحق الــعظيم 
شـهيدا فـسوف يـذيـقنكم الـرحـمن فـي الـقيمة مـن نـار قـد كـان مـن نـار الـجحيم سـعيرا جـزاء بـما تـكفرون بـآيـات 
الـكتاب مـن عـند اهلل الـحق مـما قـد نـزلـت عـلى عـبدنـا وكـنتم بـها مـن غـير الـحق شـهيقا وكـفورا يـا عـباد اهلل ألـم 
يـأتـكم نـبؤ األولـى وقـد عـرَّفـتكم الـحكم مـن اهلل عـلى الـحق بـالـحق مـرارا وهـو الـذي لـيس كـمثله شـيء وهـو اهلل 
كـان عـزيـزا حـكيما أولـم نهـدكـم سُــــــنن الـذيـن مـن قـبلكم وأنـتم ال تجـدن فـي أنـفسكم لـُسنتنا عـلى الـحق بـالـحق 
تـبديـال سـنة اهلل الـتي قـد خـلت مـن قـبلكم فـوربـكم لـن يجـدوا الـناس لـسنة اهلل الـعزيـز تـحويـال وانـا نـحن نـمنّ 
عــلى مــن نــشاء بــذكــر اهلل الــحق مــمن كــان فــي االجــابــة بــذكــر اهلل الــعلي فــي أم الــكتاب عــلى الــحق بــالــحق 
حـول الـباب مـذكـورا وانـا نـحن قـد أرفـعناه مـن الـقدس مـكانـا عـلى الـحق بـالـحق مـشهودا لـيكون آيـة بـالـحق ملـن 
كـان مـن قـبلكم وبـعدكـم بـاذن اهلل الـقديـم بـالـحق الـعظيم عـظيما وهـو الـشاهـد عـليكم بـاذنـنا فـسوف يـريـكم ذكـر 
اهلل األكــبر فــي الــقيمة عــما تكســبون ألنــفسكم مــن ســركــم وجهــركــم بــاذن اهلل عــلى مــا أحــصى الــكتاب عــلى 
الـــحق بـــالـــحق حـــفيظا اصـــبروا فـــي اهلل فـــان اهلل قـــد كـــان بـــالـــعاملـــني عـــليما اصـــبر يـــا ذكـــر اهلل هلل صـــبرا عـــلى 
الـحق فـي الـحق جـميال وانـا نـحن قـد جـعلناك عـلى الـناس بـاذن اهلل الـعلي رقـيبا وحـسيبا فـسوف يـنبئهم اهلل 
فـــي األرض الـــبعيدة بـــاذن اهلل الحـــميد عـــلى الـــحق بـــالـــحق قـــريـــبا فـــوربـــكم انـــا نـــحن ألقـــرب بـــكم مـــن أنـــفسكم 
ألنــفسكم مــالــكم ال تــبصرون بــذكــر اهلل املــنيع فــي الــحق بــصيرا يــوم يــكشف الــساق بــالــساق يــدعــونــنا الــناس 
بـاذن الـذكـر حـول الـباب خُـــشعا لـلحق عـلى الـحق ثـبورا وان ذلـك الـيوم لـحق عـند ربـك قـل فـمن شـاء اتخـذنـي 
الــى اهلل ربــه الــغني عــلى الــحق بــالــحق فــي ذلــك الــحق ســبيال فــسوف يــدعــوكــم الــرحــمن بــالــسجود لــنفسه فــلن 
تســتطيعوا فــمن أمــنُكم عــن اهلل عــلى الــحق ولــيا هــنالــك الــواليــة هلل الــحق ومــا كــان لــكم مــن دون الــرحــمن عــلى 
الــحق بــالــحق ظــهيرا فــسوف يــريــكم اهلل آيــاتــه فــي قــمص الــشمس عــلى حــكم الــكتاب فــي ســبل الــباب عــلى 
الــحق بــالــحق قــريــبا يســبّح الــرعــد بحــمده واملــلئكة مــن خــيفته وهــو اهلل كــان عــلى كــل شــيء مــحيطا ومــا مــن 
شــيء اال يســبح بحــمده وانــتم ال تــعلمون مــن عــلم الــكتاب مــن بــعض الحــروف عــلى الــحق بــالــحق شــيئا اهلل 
الــذي ال الــه اال هــو قــد أوحــى الــي انــه الــحق مــن عــند اهلل ومــا قــدر اهلل لــكلماتــنا فــي شــيء مــن الــكتاب عــلى 
نـقطة الـباب تـبديـال وهـو اهلل الـحق قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا وانـا نـحن قـد جـعلنا اآليـات فـي ذلـك الـكتاب 
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بـاذن اهلل الحـميد مـحكما عـلى الـحق بـالـحق مـحتومـا ومـا نـنزل فـيه حـرفـا مـن الـتشابـه ملـا قـد قـدر اهلل لـلمؤمـنني 
فــي هــذا الــكتاب مــن حــول الــباب مــشهودا وانــي ليحــزنــني ان تــذهــبوا بــه بــعد مــا قــد أظهــره اهلل عــلى الــحق 
بــالــحق فــي ذلــك الــكتاب مــن لــديــه رفــيعا وأخــاف ان يــأكــله الــذئــب وأنــتم عــلى غــير الــحق مــن ظــن الــشيطان 
بــعيدا ولــوال الــخوف فــي أمــره مــما يــعلمه اهلل فــي صــدوركــم عــلى غــير الــحق لــكان األمــر كــالــشمس فــي نــقطة 

النهار مركوزا. 
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سورة املشية
بسم اهلل الرحمن الرحيم

قـالـوا لـئن أكـله الـذئـب ونـحن عـصبة انـا اذا لـخاسـرون. طـهص. هـو اهلل الـذي ال الـه اال هـو لـيس كـمثله شـيء 
لــه الخــلق واألمــر وهــو اهلل كــان بــكل شــيء عــليما فــورب الــسماء واألرض ان هــذا الــكتاب مــن عــند اهلل الــحق 
وكـفى بـاهلل فـي عـبده عـلى الـحق بـالـحق شـهيدا ان اهلل هـو الـغني وأنـتم الـفقراء لـدى الـرحـمن بـما قـد قـدر اهلل 
فــي ذلــك الــباب مــقضيا فــاتــبعوا مــا أنــزل اهلل الــيكم فــي كــتابــه الــحق عــلى الــحق الــخالــص جهــرة قــويــا واتــقوا 
اهلل فـي ذلـك الـباب بـالـحق وكـونـوا خـير أنـصار فـي سـبيل الـباب هلل الـعلي حـميدا وان اهلل قـد قـدر لـكم األمـر 
فـي كـتابـه عـلى سـّر الـكتاب بـالـحق فـي حـول املـاء تـقديـرا فـاصـفحوا عـن الـناس وأعـفوا عـن كـثير وان اهلل قـد 
كـان بـما تـعملون شـهيدا وان اهلل قـد أحـب مـن املـؤمـنني فـي ذلـك الـباب مـن صـفاتـهم مـما قـد كـان فـي كـتاب 
اهلل الــــعلي عــــلى الــــحق بــــالــــحق فــــي حــــول الــــنار مــــكتوبــــا وهــــو الــــذي قــــد قــــدر رزقــــكم فــــي الــــسماء هــــذا مــــنزال 
مــقسومــا ان كــنتم تــريــدون اهلل والــدار اآلخــرة فــوربــكم الــرحــمن مــا جــعل اهلل لــكم دون الــعلي عــبده عــلى عــلم 
الـكتاب بـالـحق مـن الـحق عـلى سـّر الـباء عـليما هـو الـذي قـد قـدر أمـوركـم فـي كـتابـه الـعزيـز عـلى سـبل الـسواء 
فــي حــول الــباب مــنظومــا لــتبتغّن مــن فــضله وتـــشكرّن بــالــغدو واآلصــال بــالــحق عــلى حــكم الــكتاب كــثيرا هــو 
الــذي قــد أظهــر آيــاتــه لــعباده بــاذن اهلل فــي كــتاب اهلل املــجيد عــلى الــحق بــالــحق الحــميد عــلى ســبل الــسويّ 
بـديـعا لـتعلموا مـن عـند ذكـر اهلل الـخالـص وعـما تـحتاجـون فـي سـبيل مـحبته عـلى الـحق بـالـحق سـائـال شـكورا 
وان اهلل قـــد أراد فـــي هـــذا الـــكتاب عـــن كـــل الـــخير بـــاســـم الـــباب عـــلى ســـّر الـــنار فـــي أم الـــكتاب مـــقضيا وهـــو 
الـذي قـد جـعل قـلوبـنا مـكمن أمـره وصـدورنـا أوعـية غـيبه بـقدرتـه وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا وهـو الـذي 
قـد صـّدق فـعلنا فـي كـتابـه الحـميد عـلى أهـل الـبصائـر مـن املـؤمـنني فـي آيـة مـحكمة مـن الـقرآن ومـا رمـيت اذ 
رمــيت ولــكن اهلل رمــى بــالــحق عــلى األمــر قــد كــان فــعاال قــديــرا ان الــذيــن يكســبون اإلثــم عــلى الــباطــل بــعد مــا 
جــائــهم الــحق مــن عــند اهلل الــعلي قــويــا فــسوف نــصليهم فــي الــقيمة نــارا عــلى حــّر الــنار بــالــنار كــبيرا جــزاء 
سـيئة عـدل بـمثلها ومـا أنـا بـظالّم عـلى الـعباد بـالـحق قـطميرا وان الـذيـن يـعملون الـصالـحات فـي عـند ذكـرنـا 
فـسوف يـعطيهم اهلل مـن فـضله عـلى الـحق أضـعافـا واآلفـا وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا يـا أهـل الـفرقـان 
ان كـنتم عـلى الـحق مـن أهـل الـقرآن وهـذا الـذكـر بـالـحق نـفس الـكتاب فـارجـعوا الـيه بـاذن اهلل مـولـيكم الـحق 
فــان اهلل قــد جــعل الــرجــوع فــي املــعاد لــديــه مــشهودا وأقــضى اهلل مــا أمــضى وقــد كــان األمــر فــي أم الــكتاب 
حـول الـنار مـفعوال اذ قـالـوا اخـوة يـوسـف ألبـيهم لـئن أكـله الـذئـب انـا اذا عـلى األرض حـول الـنار قـد كـنّا عـلى 
الـــحق بـــالـــحق مـــذكـــورا وانـــا نـــحن قـــد أوحـــينا الـــيك مـــما قـــد جـــعل اهلل فـــي بـــطون هـــذه اآليـــة عـــلى الـــحق لـــكان 
الـناس يـؤمـنون بـاهلل وبـآيـاتـه عـلى الـحق بـالـحق قـويـا اذ قـالـوا حـروف ال الـه اال اهلل لـعلى فـي يـوم الـبدء عـلى 
ارض الــفؤاد حــول الــنار مــشهورا لــئن أكــله الــذئــب انــا عــلى الــحق بــالــحق عــصبة لــه وكــان اهلل عــلى كــل شــيء 
قـويـا وانـا مـا جـعلنا عـلى الـحق فـي سـّر يـوسـف عـلى ارض الـفرات حـول الـنار مـحسودا وانـا نـحن ال نـريـد ان 
نــــكون عــــلى غــــير دعــــائــــه عــــلى األرض بــــالــــحق عــــلى الــــحق شــــهيدا فــــما ظــــنكم عــــلينا عــــلى الــــحق بــــاهلل الــــحق 
خسـرانـا انـا نـحن قـد جـعلنا بـاذن اهلل عـلى آيـاتـنا عـلى الـعاملـني بـالـحق عـلى الـحق حـول الـنار وكـيال وان اهلل 
قــــد أذن لــــهم فــــي الــــتنزيــــل والــــتأويــــل كــــما يــــشاءون بــــما يــــشاءون عــــلى الــــحق بــــالــــحق محــــمودا وانــــا نــــحن قــــد 
حـفظناهـم عـن اإلشـارة وعـما كـنتم عـنه عـلى غـير الـحق مخـذوال شهـد اهلل وكـفى اهلل بـآيـاتـنا عـلى الـحق بـالـحق 

�٣٣



شـهيدا تـاهلل الـحق انـهم مـا يـشاءون اال كـما شـاء اهلل ربـهم فـي سـرّهـم وجهـرهـم عـلى الـحق بـالـحق وكـان اهلل 
عـلى كـل شـيء شـهيدا اعـلموا عـباد الـرحـمن انـا قـد بـينّا آيـاتـنا فـي هـذا الـكتاب عـلى الـحق بـالـحق فـي حـول 
الــباب لــعل الــناس قــد كــانــوا بــاهلل الحــميد محــمودا ولــعل الــناس قــد كــانــوا بــاهلل الــعلي شــكورا قــل ادعــوا اهلل 

واسمه الرحمن في سبيل الباب فان هلل األسماء الحسنى من لدى الباب قد كان حول النار مستورا.
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سورة العرش (العصر)
بسم اهلل الرحمن الرحيم

فــلما ذهــبوا بــه وأجــمعوا ان يــجعلوه فــي غــيابــت الــُجب وأوحــينا الــيه لــتنبئنهم بــأمــرهــم هــذا وهــم ال يــشعرون. 
آملـق. اهلل قـد أنـزل الـكتاب فـيه تـبيان كـل شـيء رحـمة وبشـرى عـلى الـحق بـالـحق عـلى الـعاملـني جـميعا الحـمد 
هلل الـذي قـد أنـزل الـكتاب بـالـحق عـلى كـلمتنا لـيكون الـناس فـي ذلـك الـباب حـول الـنار فـي أم الـكتاب مـذكـورا 
هـذا كـتابـنا يـنطق عـليكم بـالـحق وان الـناس أكـثرهـم ال يـؤمـنون بـاهلل وبـآيـاتـه عـلى ذلـك الـباب بـالـحق وكـان اهلل 
عــلى كــل شــيء شــهيدا يــا عــباد الــرحــمن انــا نــحن قــد بشــرنــاكــم بــاذن اهلل فــي الــذكــر األكــبر مــن حــكم الــقديــم 
بــالــحق عــلى الــحق فــي ذلــك الــباب أمــرا ثــقيال فــما أراد اهلل عــنكم فــي يــومــكم هــذا اال طــاعــة اهلل الــحق ألمــره 
عـــلى الـــحق بـــالـــحق الـــقيّم مـــن عـــند اهلل الـــقديـــم ثـــوابـــا فـــمن أطـــاع اهلل فـــي أمـــرنـــا عـــلى الـــحق لـــذكـــر اهلل األكـــبر 
بـــالـــحق حـــبا عـــلى الـــباب وامـــتثاال فـــسوف يـــلقى اهلل فـــوق الـــعرش راضـــيا عـــلى الـــحق ومـــرضـــيا ومـــن أبـــى مـــن 
أمـرنـا نـكرا عـلى غـير الـحق عـصيانـا فـسوف يـذيـقنهم الـرحـمن مـن شجـرة الحـميم الـخارجـة مـن أصـل الـسجني 
عـلى الـحق بـالـعدل زقـومـا ومـا كـان لـه مـن اهلل فـي أيـديـنا عـلى الـحق بـالـحق عهـدا عـلى الـحق نـقيا فـمن أراد 
عهـد اهلل يـوف بعهـدنـا فـي ذكـرنـا هـذا عـلى حـرف مـن عـلم الـكتاب جهـرة عـلى الـحق قـويـا اتـقوا عـباد اهلل مـن 
يــوم قــد جــائــكم األمــر مــن عــند اهلل الــحق بــغتة عــلى الــحق بــالــحق قــريــبا هــنالــك ال يــملكون الــناس بــالــحق مــن 
مــلكنا اال بــاذن اهلل الــحق مــن عــند عــبدنــا وكــان اهلل بــكل شــيء عــليما اال الــذيــن قــد كــان فــي أعــناقــهم كــتابــنا 
عــلى الــحق وكــانــوا لــدى الــذكــر مــن الــقبل عــلى الــحق بــالــحق مــجيبا ولــقد وفّــى الــذكــر بعهــده عــلى الــذيــن قــد 
جــاؤه بــالــحق عــلى العهــد الــقيّم مســتقيما فــاخــشوا عــباد اهلل مــن أخــذ اهلل ربــكم الــرحــمن عــلى الــحق شــديــدا 
وان اهلل قـــد جـــعل لـــديـــنا انـــكاال واغـــالال واثـــمارا ذا غُـــّصة وعـــذابـــا عـــلى الـــحق كـــبيرا لـــلذيـــن يـــكفرون بـــالـــكتاب 
وذكــرنــا ضــعفا عــلى الــحق وال يــؤمــنون بــه اال هــزؤا عــلى الــكذب وزورا أولــئك هــم املشــركــون عــند اهلل ومــا لــهم 
حـــكم مـــن عـــند اهلل اال الـــنار مـــن نـــار اهلل الـــعلي شـــديـــدا أنـــبئكم عـــباد اهلل مـــن اخـــذنـــا عـــلى الـــناس فـــي يـــوم 
الـفصل عـلى الـحق بـالـحق شـديـدا ومـن أعـرض عـن ذكـر اهلل زخـرفـا عـلى الـكذب مـن غـير الـحق غـرورا فـورب 
الــسماء واألرض ســنذيــقنّه يــوم الــقيمة بــحكم الــكتاب بــالــحق مــن نــار الــنار مــن شجــرة الــنار قــعر الــتابــوت بــما 
قــد كــان فــي أم الــكتاب مــقضيا فــلما ذهــبوا أخــوة يــوســف مــعه الــى ارض األحــديــة بــما كــانــوا فــي مســتسر 
السـر حـول السـطر مسـطورا فـقد جـعلوا حـروف األحـديـة حـرف الـهاء فـي غـيابـت الـجب مـن سـر الـفؤاد حـول 
الـــنار مـــحجوبـــا وانـــا نـــحن قـــد أوحـــينا الـــيه لـــتنبئنهم بـــأمـــرهـــم هـــذا فـــسوف يـــريـــهم اهلل هـــذا الحـــرف فـــي مـــقعد 
السـر حـول الـباب مـشهودا وان حـروف األحـديـة ال تـشعرن بـغير شـعور اهلل فـي مـقعد الـفؤاد عـلى الـحق مـن 
ربــهم وكــان اهلل بــهم عــلى الــحق بــالــحق شــهيدا وان اهلل قــد أحــجب بــالــحق عــلى ذلــك الــكلمة حــجابــا مــن ســر 
الســتر حــول الــعرش مســتورا ان الــذيــن يــريــدون اهلل وآيــاتــه فــي ســبل الــباب عــلى حــرف الــهاء أولــئك هــم عــلى 
الـــحق حـــول الـــنار مـــشهودا وان اهلل قـــد خـــلق يـــوســـف واخـــوتـــه مـــن الشجـــرة األحـــديـــة املـــباركـــة وان الـــناس ال 
يــعلمون مــن عــبائــرهــم الســر مــما قــد كــان عــند اهلل الــحق فــي أم الــكتاب عــلى حــول الــنار مــكتوبــا ألــم يــعلموا 
انـهم عـلى الـحق ال يـفعلون اال بـاذن اهلل ربـهم الـحق وان اهلل قـد كـان بـالـحق عـلى الـحق بـعد الـنفي واإلثـبات 
مـعبودا ال يـسألـنكم الـرحـمن يـوم الـقيمة عـما هـم يـفعلون ألنـفسهم فـسوف يـسئلكم اهلل عـما تـعملون فـي سـركـم 
وجهـــركـــم وان اهلل قـــد كـــان بـــما تـــعملون خـــبيرا اهلل الـــذي ال الـــه اال هـــو أصـــدق الحـــديـــث بـــديـــعا ومـــا قـــدر اهلل 
نــصيب الــناس فــي مســتسر الســر مــن كــل اآليــات اال عجــزا عــن الــحق وهلل الــحق بــالــحق تســليما وان اهلل قــد 
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جـعل أولـياء نـفسه محـموديـن فـي أعـمالـهم عـلى الـحق بـالـحق وكـان اهلل بـالـحق عـلى كـل شـيء قـديـرا وانـظروا 
عــباد اهلل انــا قــد جــعلنا بــاذن اهلل عــبدنــا فــي غــيابــت الــجب حــول الــنار بــالــحق مســتورا وان اهلل قــد جــعل فــي 
ذلــك الــباب ســرا عــلى الســر املســتسر مــكنونــا فــسوف تــعلمون عــما كــنتم تجهــلون مــن قــبل عــلى الــحق بــالــحق 
فــي قــمص الــشمس بــاذن اهلل الــعلي قــريــبا يــا أيــهـا املــؤمــنون مــا أعــطاكــم ثــمرة الــرســول فخــذوه ومـــا نــهيكم 
عـنه فـانـتهـوا فـان اهلل قـد جـعله لـديـنا عـلى الـحق بـالـحق حـكيما وان اهلل قـد جـعل الـذكـر مـحيطا عـلى الـناس 

بعلمه وان اهلل كان على كل شيء قديرا.
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سورة الباب
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
وجـآؤا أبـاهـم عـشاء يـبكون. آملحـر. ذلـك الـكتاب ال ريـب فـيه هـدى مـن عـند اهلل الـحق لـلعاملـني جـميعا وانـا نـحن 
قـد جـعلناه هـدى لـعبادنـا مـن كـان فـي ذلـك الـباب عـلى الـباب عـلى الـحق بـالـحق حـول املـاء مـشهودا وانـا نـحن 
نبشـركـم بـنفس مـن أنـفسنا الـذي قـد كـان عـلى الـحق بـالـحق حـول الـنار زكـيا فـاذا جـائـكم الـحق فـاتـبعوه وان 
اهلل قــد جــعله فــي الــكتاب مــنا عــلى الــحق بــالــحق مــحسوبــا وانــا نــحن قــد جــعلناه عــلى عــلم الــكتاب بــاذن اهلل 
الـعلي مـن نـقطة الـنار عـليما وانـا نـحن قـد سـدّدنـاه مـن عـند اهلل الـذي ال الـه اال هـو وكـان اهلل عـلى كـل شـيء 
قـديـرا يـا عـباد اهلل ان تـسئلوه مـن شـيء وال يـجيبكم عـلى الـحق فـال تحـزنـوا فـانـه قـد كـان بـأمـر اهلل مـن عـندنـا 
عـلى الـحق بـالـحق سـاكـتا محـمودا وانـا قـد أريـناك مـن األمـر فـي مـنامـك الـحق ولـو نُـطّلَِعُهم بـالـغيب لـتنازعـوا 
عــلى األمــر وان اهلل ربــك الــحق قــد كــان بــما فــي الــصدور عــليما وانــا ال نــغير عــلى قــوم بــشيء مــن الــنعمة اال 
قـد سـبقت األنـفس مـنهم بـالـتغيير عـلى آالئـنا فـذوقـوا عـذاب الـسعير بـما كـنتم عـن ذلـك الـباب مـردودا ان ربـكم 
قـد كـان بـعباده قـويـا وعـليما فـسوف نهـلكن الـظاملـني بـمثل آل فـرعـون بـالـعدل عـلى أشـد الـعذاب وبـأس الـتنكيل 
كــبيرا وال تحــزن بــظن املــكذّبــني فــي مــحضرك واتــكل عــلى اهلل ربــك انــه هــو الــسميع الــعليم بــالــحق وكــان اهلل 
عــلى كــل شــيء قــديــرا يــا أهــل األرض مــا مــن شــيء قــد أنــفقتم فــي ســبيل اهلل الــحق اال وقــد وجــدتــموه عــلى 
ايـدي الـحفيظ فـي ذلـك الـباب مـحفوظـا يـا أهـل األرض آمـنوا بـالـنور الـذي قـد أنـزل اهلل مـعي بـالـحق الـخالـص 
وال تـتبعوا خـطوات الـشيطان فـانـه يـأمـركـم بـالشـرك بـاهلل ربـكم وان اهلل ال يـغفر ان يشـرك بـه ويـغفر دون ذلـك 
ملـن يـشاء وهـو اهلل كـان بـكل شـيء عـليما وان اهلل قـد كـتب لـلمؤمـنني املـهاجـريـن مـغفرة الـذكـر ورضـوان األعـظم 
عـــلى حـــكم الـــكتاب بـــحكم الـــكتاب حـــول الـــباب مـــقضيا وانـــا نـــحن قـــد قـــدرنـــا لـــألرحـــام ان بـــعضها أحـــق عـــلى 
بـعض بـما قـدر اهلل فـي أم الـكتاب فـي سـّر الـباب مسـطورا يـا أيـها املـؤمـنون مـا انـزل اهلل آيـة فـي الـكتاب وال 
األفــاق وال فــي األنــفس اال لــيعلموا الــناس بــالــحق ان الــذكــر لــحق مــن عــند اهلل وهــو اهلل كــان بــكل شــيء عــلى 
الـحق الـقديـم عـليما يـا أهـل األرض فـوربـكم الـذي ال الـه اال هـو مـا أبـقى اهلل لـنفٍس بـعد الـذكـر وهـذا الـكتاب 
حُــــّجة فـكونـوا عـلى الـحق هلل الحـميد فـي ذلـك الـباب صـبورا وان اآلن بـالـحق ليهـلك الـهالـكون عـن بـينّة ويـحيى 
املـؤمـنون بـالـبيّنة وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا يـا أهـل الـعرش اسـمعوا نـدائـي مـن حـول الـنار انـي انـا 
اهلل ال الـه اال انـا فـاعـبدونـي وأقـيموا الـصلوة لـلذكـر األكـبر خـالـصا مـن دون الـناس فـان ربـكم اهلل الـحق لـحق 
وان الــذيــن تــدعــون مــن دونــه فــأولــئك أصــحاب الــنار عــلى الــعدل وان الــذكــر قــد كــان عــلى الــصراط الــخالــص 
بـالخـط الـقيّم حـول الـنار مسـتقيما يـا أهـل األرض اتـقوا اهلل وال يـغرّنّـكم الـشيطان عـن الـحق فـان الـذكـر لـحق 
بـالـحق وانـتم ومـا تـدعـون مـن دونـه لـقد كـنتم بـحكم الـحق مـن أهـل الـنار فـي أم الـكتاب مـكتوبـا يـا أهـل األرض 
أولـم تـتفكروا فـي خـلق الـسموات واألرض لـو كـان فـيهما بـابـان مـن لـدى الـذكـر لفسـدتـا وان اهلل قـد دبّـر املـلك 
بـبابـه الـحق وان اهلل قـد كـان بـكل شـيء عـليما يـا أيـها املـؤمـنون اتـقوا مـن يـوم الـحق فـانـا قـد حشـرنـاكـم حـول 
الــنار ونــسئلنكم عــما قــد فــعلتم مــع الــذكــر فــبالــحق انــا قــد نــذيــّقن املشــركــني مــن حــّر الــنار عــلى أشــد الــعذاب 
عظيما ولنوفنّي الصابرين على أحسن الثواب في ارض الزعفران بحكم الكتاب من حكم الباب مرتفقا وانا 
نـحن قـد نـزلـناه عـلى الـناس بـالـصدق ومـا عـلى الـناس اال التسـليم والعجـز ومـا عـلى الـذكـر اال بـيان مـن الـحق 
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عـن اهلل الـعلي بـديـعا هـو الـذكـر مـن عـند اهلل ليبشـركـم بـوعـده ولـينذركـم مـن نـقمته وهـو املسـتور فـي أم الـكتاب 
بـما قـد كـان فـي سـّر الـكتاب عـلى نـقطة الـنار مـحفوظـا هـو الـذكـر مـن بـني أيـديـكم ومـن ايـمانـكم ومـن شـمائـلكم 
بـاذن اهلل بـالـحق لـعل الـناس قـد كـانـوا بـآيـات الـبديـع فـي هـذا الـكتاب حـول الـباب عـلى الـحق مـذكـورا ان هـذا 
قـد كـان لـكم مـقامـا عـلى الـصراط مـعلومـا فـاتـقوا اهلل يـا أولـي األلـباب فـي سـّر اهلل املسـتسر عـلى السـطر فـي 
هـذا الـكتاب بـما قـد قـدر اهلل حـول الـنار مسـتورا وان اهلل مـا أراد مـنكم جـزاء فـي هـذا الـكتاب عـلى الـذكـر وال 
عـلى الـحق بـالـحق شـكورا اال املـودة فـي الـقربـى ملـن قـد كـان مـنكم فـي أم الـكتاب حـول الـباب مسـطورا وانـا 
نــحن قــد أردنــا ان نــجعل املــؤمــنني شهــداء عــلى األرض بــاذن اهلل الــعلي وكــان اهلل عــلى كــل شــيء قــديــرا وان 
اهلل قــد جــعل الــذكــر خــيرا لــكم مــن أنــفسكم ألنــفسكم لــيتلو آيــات اهلل عــليكم ويــزكــيكم ويخــرجــكم مــن الــظلمات 
الـــى الـــنور وهـــو اهلل قـــد كـــان عـــلى كـــل شـــيء شـــهيدا ذلـــك مـــن أنـــباء الـــغيب نـــوحـــيه الـــيه لـــكان الـــناس بـــالـــذكـــر 
الــبديــع بــالــحق فــي ذلــك الــباب حــول الــنار مــشهودا فســبحان الــذي ال الــه اال هــو قــد أعــطى اهلل لــعبده مــا لــم 
يُــؤت ألحــٍد مــن األبــواب عــلى الــحق بــالــحق جــميعا ومــا أوتــيتم مــن الــعلم بــالــذكــر األكــبر عــلى الــحق بــالــحق اال 
عــلى بــعض مــن الحــرف حــول املــاء قــليال يــا أهــل األرض ال تســلكوا مــع الــذكــر األكــبر مــما قــد فــعلت األمــيـّة 
بــالُحســني عــلى غــير الــحق فــي األرض املــقدســة تــاهلل الــحق انــه هــو الــحق وكــان اهلل عــليه شــهيدا ولــقد جــآؤنــا 
املــؤمــنون عــشاء بــعد الــكتاب لــلبكاء عــلى الــباب األكــبر فــقل لــهم اســتقروا فــي لــّجة األحــديــة فــان اهلل قــد كــان 

بما تعملون خبيرا وقل للمؤمنني ال تتبعوا الشيطان فانه قد كان في كتاب اهلل للمؤمنني عدوا مبينا.
املــؤمــنني شهــداء عــلى األرض بــاذن اهلل الــعلي وكــان اهلل عــلى كــل شــيء قــديــرا وان اهلل قــد جــعل الــذكــر خــيرا 
لـكم مـن أنـفسكم ألنـفسكم لـيتلو آيـات اهلل عـليكم ويـزكـيكم ويخـرجـكم مـن الـظلمات الـى الـنور وهـو اهلل قـد كـان 
عــلى كــل شــيء شــهيدا ذلــك مــن أنــباء الــغيب نــوحــيه الــيه لــكان الــناس بــالــذكــر الــبديــع بــالــحق فــي ذلــك الــباب 
حـــول الـــنار مـــشهودا فســـبحان الـــذي ال الـــه اال هـــو قـــد أعـــطى اهلل لـــعبده مـــا لـــم يُـــؤت ألحـــٍد مـــن األبـــواب عـــلى 
الـحق بـالـحق جـميعا ومـا أوتـيتم مـن الـعلم بـالـذكـر األكـبر عـلى الـحق بـالـحق اال عـلى بـعض مـن الحـرف حـول 
املــاء قــليال يــا أهــل األرض ال تســلكوا مــع الــذكــر األكــبر مــما قــد فــعلت األمــيـّة بــالُحســني عــلى غــير الــحق فــي 
األرض املـــقدســـة تـــاهلل الـــحق انـــه هـــو الـــحق وكـــان اهلل عـــليه شـــهيدا ولـــقد جـــآؤنـــا املـــؤمـــنون عـــشاء بـــعد الـــكتاب 
لــــلبكاء عــــلى الــــباب األكــــبر فــــقل لــــهم اســــتقروا فــــي لــــّجة األحــــديــــة فــــان اهلل قــــد كــــان بــــما تــــعملون خــــبيرا وقــــل 

للمؤمنني ال تتبعوا الشيطان فانه قد كان في كتاب اهلل للمؤمنني عدوا مبينا.
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سورة الصراط
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
قـالـوا يـا أبـانـا انـا ذهـبنا نسـتبق وتـركـنا يـوسـف عـند مـتاعـنا فـأكـله الـذئـب ومـا أنـت بـمؤمـن لـنا ولـو كـنا صـادقـني. 
كــهيعس. الحــمد هلل الــذي قــد خــلق الــسموات واألرض بــالــحق وكــان حــكمهما مــن نــقطة الــباء فــي مــركــز الــنار 
حـول الـباب مـقضيا انـا نـحن قـد نـزلـنا عـليك هـذا الـكتاب عـلى الـحق تـبيانـا وانـا نـحن قـد جـعلنا آيـتك بـاذن اهلل 
الــحق هــذا الــكتاب عــلى حــكم الــكتاب مــحتومــا عــلى الــحق بــالــحق مــقضيا لــو اجــتمع الــناس ال يــملكون بــمثل 
حــرفــه حــرفــا ولــو كــان عــلى الــحق بــعضهم عــلى الــبعض ظــهيرا اهلل الــذي ال الــه اال هــو الــحي املــعبود الــقديــم 
وهـو اهلل كـان بـكل شـيء عـليما وال يـحيطون بـعلم الـكتاب اال بـما قـد شـاء الـذكـر مـما شـئنا وان اهلل كـان عـلى 
كـل شـيء قـديـرا اهلل قـد خـلق لـكم صـراطـا هـذا الـباب مـمدودا وقـّدر لـكم جـبال عـلى الـحق بـالـحق مـرفـوعـا وان 
اهلل قـد أراد أن يخـرجـكم مـن الـظلمات الـى الـكتاب بـالـحق مـشهودا لـتبتغوا مـن فـضله عـما كـنتم عـنه مـن غـير 
الــحق مخــذوال فــاســتغفروا هلل مــولــيكم الــذي ال الــه اال هــو الــحق فــسوف تجــدون اهلل تــّوابــا عــلى الــباب رحــيما 
هـو الـذي قـد أرسـل مـن الـسماء عـليكم عـلى الـحق مـاء مـن الـباب مـدرارا وهـو الـذي قـد أخـرج لـكم مـن أرضـكم 
هــذا حــدائــق ذات ابــهاج وألــوان بــقدرتــه انــه قــد كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا لــتعلموا ان ربــكم الــرحــمن قــد كــان 
بـكل شـيء عـليما ومـا مـن غـائـبة فـي الـسموات واألرض اال وقـد جـعلناه فـي هـذا الـكتاب حـول الـباب مسـتورا 
فـسوف يـنبئكم اهلل يـوم الـقيمة مـن لـسان الـذكـر عـما كـنتم تـعملون فـي سـرائـركـم واجـهاركـم انـه قـد كـان عـلى 
كـل شـيء عـلى الـحق بـالـحق مـحيطا وان اهلل قـد جـعل لـديـنا كـتابـا هـذا عـلى الـحق بـالـحق مـحفوظـا يـمحو اهلل 
مــا يــشاء ويــثبت وان اهلل قــد جــعل الــذكــر فــي أم الــكتاب حــول الــنار مســتورا ان الــذيــن يــعملون فــي واليــة آل 
اهلل الـحق فـسوف يشهـدون ألنـفسهم بـاألعـمال مـن لـدى الـذكـر مـذكـورا وان الـذيـن يكسـبون اإلثـم فـي سـبيل 
الـطاغـوت مـا قـدر اهلل ألعـمالـهم يـوم الـقيمة مـن وزن وأعـد اهلل لـهم فـي قـعر الـتابـوت نـارا كـبيرا فـسوف يـريـهم 
اهلل أعـمالـهم حسـرات عـلى أنـفسهم هـباء عـلى األرض مـنثورا كسـراب بـقيعة يحسـبه الـظمآن مـاء واذا جـاءه 
لـم يجـده شـيئا ويجـدون أعـمالـهم فـي جـهنم نـارا عـلى الـنار حـديـدا ان هـذا جـزاء بـما قـد كـانـوا بـآيـاتـنا الـحق 
عـلى غـير الـحق شـقيا يـا عـباد اهلل اعـلموا ان حـجة اهلل قـد كـان فـي أم الـكتاب فـي ذلـك الـباب بـليغا ومـا جـعل 
اهلل أمـر الـذكـر إال أمـرنـا عـلى الـحق بـالـحق مـرفـوعـا يـا أهـل الـعلم اتـقوا اهلل فـي الـذكـر يـعلمكم اهلل مـن لـسان 
الـذكـر تـأويـل الـكتاب عـلى الـحق بـالـحق بـديـعا اهلل قـد نـزل اآليـات فـي ذلـك الـكتاب لـعل الـناس كـانـوا بـآيـاتـنا 
فــي ذلــك الــباب شــهيدا وانــا نــحن قــد نــزلــنا األمــر عــلى عــبدنــا بــما قــد كــان فــي أم الــكتاب عــلى الــحق بــالــحق 
جــميعا وانــه قــد كــان عــبد اهلل بــالــحق عــلى الــصراط الــقيم بــالقســط حــول الــنار مســتقيما يــا أيــها الــناس قــد 
جـــاءكـــم األمـــر مـــن الـــرحـــمن عـــلى الـــحق بـــالـــحق مـــن حـــول الـــنار بـــديـــعا وان اهلل مـــا أراد فـــي يـــومـــكم هـــذا دون 
الـذكـر عـبده عـلى الـحق بـالـحق حـبيبا فـاتـقوا اهلل مـن يـوم قـد كـان فـي أم الـكتاب جـديـدا اهلل قـد أخـبر املـؤمـنني 
حـكم اخـوة يـوسـف بـعد الـرجـوع عـن األرض الـواحـديـة مـما قـد فـعلوا عـلى الـحق بـيوسـف وان اهلل قـد كـان بـكل 
شـيء خـبيرا فـلما رجـعوا عـلى الـحق قـد قـالـوا يـا أبـانـا قـد ذهـبنا نسـتبق عـلى ارض الـعماء وتـركـنا يـوسـف عـند 
مـتاع األحـديـة مـن ربـنا الـذي ال الـه اال هـو فـأكـله الـناظـرون بـاإلشـارة إلـيه فـي لـجة الـبدع وقـد كـانـوا بـذلـك فـي 
أم الـــكتاب بـــاســـم الـــذئـــب مـــكتوبـــا وقـــالـــوا حـــروف ال الـــه اال اهلل لـــعلى عـــلى ارض الـــعماء ومـــا أنـــت بـــمؤمـــن لـــنا 
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بـالـسجود ولـو كـنا قـد شهـدنـا عـلى الـحق بـالـحق محـمودا وان ذلـك الـحكم حـق مـن اهلل مـولـينا بـما قـد قـدر اهلل 
سجـــدة الـــنجوم للحســـني فـــوق الـــتراب عـــلى حـــكم الـــباب حـــول الـــنار مـــقضيا وانـــا نـــحن قـــد كـــنا صـــادقـــني فـــي 
شــهادتــنا عــلى ســر األحــديــة مــن الحســني عــلى الــحق بــالــحق وكــفى بــاهلل بــأنــفسنا عــلى الــحق بــالــحق شــهيدا 

واهلل يعلم ما في السموات وما في األرض وهو الرحمن على العرش قد كان بالحق على العاملني سواءا.
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سورة الّسيناء
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
وجـآؤ عـلى قـميصه بـدم كـذب قـال بـل سـولـت لـكم أنـفسكم أمـرا فـصبر جـميل واهلل املسـتعان عـلى مـا تـصفون. 
آملـر. اسـمع نـداء ربـك عـلى جـبل الـسيناء انـه ال الـه اال هـو وانـا الـعلي بـما قـد قـدر اهلل فـي أم الـكتاب قـد كـنت 
عــلى الــحق مســتورا وان اهلل قــد أنــزل الــكتاب بــالــحق األكــبر عــلى كــلمته لــيعلم الــناس ان اهلل قــد جــعل الــنار 
فـي نـقطة الـثلج مـحفوظـا انـا نـحن قـد جـعلنا الـذكـر مـن عـندنـا عـلى الـحق بـالـحق مـرفـوعـا وانـا نـحن قـد جـعلناه 
لــدى اهلل مــكينا وعــلى الــحق عــليا اتــقوا عــباد اهلل انــا نــحن قــد فــضلنا عــبدنــا عــلى كــثير مــمن خــلقناه تــفضيال 
لــتعلموا ان اهلل يــفعل مــا يــشاء ويــحكم مــا يــريــد بــالــحق عــلى الــحق مــشهودا ولــقد مــننّا عــليك فــي صــغرك مــن 
أمـر اهلل الـعلي اذ كـان الـحكم فـي أم الـكتاب مـقضيا وانـا نـحن قـد نـزلـنا عـليك فـي الـكبر هـذا الـكتاب كـتابـا 
عــلى الــحق بــالــحق مــشهودا وان اهلل قــد ضــمن أمــرك الــحق فــينا وقــد كــان الــوعــد فــي أم الــكتاب مــفعوال وانــا 
نـحن قـد أعـطيناك بـالـحق عـلى الـحق كـتابـا عـلى السـر فـي السـر مـشهودا وانـا نـحن املـتكلم مـن ورائـك بـالـحق 
عـلى الـحق بـاذن اهلل الـعلي قـويـا فـبّلغ الـعباد أمـرنـا مـما قـد أراد اهلل فـيك بـالـحق عـلى الـحق محـمودا اعـلموا 
عـباد الـرحـمن ان كـنتم بـاهلل فـي هـذا الـباب عـلى الـحق تـقيا ان اهلل قـد فـّضلكم عـلى الـعاملـني بـأمـرنـا فـاتـبعوا 
مــا أوحــي الــى عــبدنــا فــي هــذا الــكتاب مــن أحــكام الــعاملــني عــلى الــحق بــالــحق جــميعا وان اهلل مــا أراد عــنكم 
فــي يــومــكم هــذا دون ذكــره عــلى الــحق بــالــحق ثــباتــا ألــم يــوعــدكــم الــرحــمن بــآيــاتــه عــلى ذلــك الــباب تــذكــيرا ألــم 
نــقل لــكم ان لــنا فــي كــل خــلٍف عــلى الــحق بــالــحق عــدوال مــالــكم ال تــؤمــنون بــآيــاتــنا ان كــنتم بــاهلل الــعلي عــلى 
الـــحق الـــقوي حـــفيّا وان اهلل قـــد شـــاء فـــي هـــذا الـــكتاب مـــن أمـــرنـــا ســـرا عـــلى الـــحق بـــالـــحق مـــن ســـرنـــا ســـرا 
لــيدخــلوا الــناس فــي بــيوت اهلل مــن أبــوابــها عــلى الــحق بــالــحق سجــداً وذال وان اهلل قــد أراد مــن رجــال الــبيت 
شـيعتنا األولـني الـذيـن هـم بـالـحق قـد كـانـوا حـول الـباب قـوامـا وانـا نـحن قـد أقـمنا شـيعتنا عـلى األعـراف مـن 
حـول الـباب عـلى الـحق بـالـحق رجـاال يـعرفـون كـالّ بـسيماهـم بـاذن اهلل الـعلي عـلى الـحق الـخالـص أفـراسـا يـا 
عـبيد الـسوء مـا ألنـفسكم ال تـؤمـنون فـي ذلـك الـباب هلل الـعلي عـلى الـحق الـقوي جـهارا ألـم نخـلقكم ومـا كـنتم 
فـي أم الـكتاب مـن املـذكـوريـن حـول الـباب مـذكـورا ألـم نـمددكـم ونهـديـكم عـلى الـحق الـقوي سـبيال ألـم نـرزقـكم 
عـلى الـحق مـن فـضل اهلل الـعلي كـثيرا وان اهلل قـد جـعل أمـر عـبدنـا عـلى الـحق بـالـحق واحـدا قـريـبا فـانـتظروا 
نـصر اهلل ألنـفسكم فـاذا جـاء أمـرنـا قـد جـائـكم بـغتة عـلى الـحق الـعظيم عـظيما ان هـذا الـيوم لـحق مـن ربـكم 
هــــنالــــك ال تــــملكون ألنــــفسكم مــــن عــــلم الــــكتاب بــــعضا مــــن الحــــرف عــــلى الــــحق مــــقطوعــــا فــــاملــــلك يــــومــــئذ الــــحق 
لـلرحـمن فـلن تسـتطيُعن بـالـحق نـطقاً وال هـمساً وان هـذا صـراط عـليّ فـي أم الـكتاب عـلى الـحق بـالـحق وقـد 
قـدر اهلل هـذا الـصراط حـول الـنار عـلى الـحق الـخالـص مسـتقيماً ويـقولـون مـتى هـو قـل هـو هـو عـند اهلل عـسى 
ان يـــكون أمـــر اهلل قـــريـــبا اذ جـــاؤا اخـــوة يـــوســـف عـــلى قـــميص اهلل عـــند أبـــيهم بـــدم رقـــيق محـــمر حـــول الـــنار 
مــشهودا وان اهلل قــد عَـــَلَمهم بــأن دم يــوســف قــد كــان نــار اهلل فــي أم الــكتاب مــكتوبــا وان اهلل قــد جــعل تــوحــيد 
األبــواب لــدى ذلــك الــباب األكــبر دمــا كــذبــا عــلى شــبح بــما قــد كــان فــي أم الــكتاب رقــيقا وانــا نــحن نــقول بــل 
ســّولــت لــكم أنــفسكم بــأنــفسنا أمــر اهلل فــعلى اهلل الــصبر والــتكالن بــما قــد قــدر اهلل فــي يــوم الــذكــر مــشهودا 

واهلل املستعان على أمر يوسف الباب وان اهلل قد كان على كل شيء قديرا.
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سورة النور
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازيّة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
وجـائـت سـيّارة فـارسـلوا واردهـم فـأدلـى دلـوه قـال يـا بشـرى هـذا غـالم وأسـّروه بـضاعـة واهلل عـليم بـما يـعملون. 
أملـــى. فـــاســـمع ملـــا يـــوحـــى إلـــيك مـــن ربـــك انـــك بـــالـــوادي املـــقدس عـــلى نـــقطة الـــنار فـــي كـــبد الـــثلج حـــول الـــحق 
واقـضى اهلل مـا أمـضى وقـد كـان الـبدء فـي نـقطة الـختم مـشهودا اهلل ال الـه اال هـو وكـان اهلل عـلى كـل شـيء 
مـحيطا وانـا نـحن نـعطي املـلك عـلى مـن نـشاء مـن عـبادنـا بـاذن اهلل الـحق بـال سـبب ومـا قـدر اهلل لـكلمته عـلى 
الــحق بــالــحق تــبديــال وان اهلل قــد جــعلنا لــديــه بــاالســم املــنيع مــكينا فــاذا جــاء أمــرنــا بــالــحق بــغتة فــيفور تــنور 
الـقلوب عـلى الـحق بـالـحق فـي ذلـك الـباب فـورا عـظيما يـومـئذ يـفرح املـؤمـنون بـلقائـنا عـلى الـحق بـالـحق نـضرة 
وســــرورا قــــد غــــلت يــــد الــــيهود والــــنصارى فــــيما يــــقولــــون عــــلينا عــــلى الــــكذب غــــرورا وان اهلل قــــد جــــعل أيــــديــــنا 
مـــبسوطـــة نـــنفق عـــلى مـــن نـــشاء مـــن عـــبادنـــا عـــلى الـــحق بـــالـــحق مـــن ذلـــك الـــباب كـــثيرا ونـــمنع عـــمن نـــشاء مـــن 
عــبادنــا عــدال عــلى الــحق بــالــحق محــمودا ومــا ألحــد ان يــقول عــلينا مــن بــعض الــقول عــلى غــير الــحق زخــرفــا 
وغـرورا أعـلموا عـباد اهلل قـد جـاءكـم الـنور مـن اهلل الـعلي عـلى الـحق الـقوي مـنيرا لـتبتغوا مـن فـضله عـما قـدر 
اهلل فـي دولـته عـلى الـحق بـالـحق تـقديـرا وال تـبعدوا أسـفاركـم عـما قـدر اهلل فـي أسـفاركـم الـى ذلـك الـباب عـلى 
الـحق بـالـحق قـريـبا وان اهلل هـو الـعليم وأنـتم ال تـعلمون مـن عـلم الـكتاب فـي ذلـك الـباب شـيئا وانـا نـحن لـنعلم 
الــوارديــن فــي ذلــك الــباب عــلى الــحق بــالــحق مــمن نــشاء مــن عــبادنــا مــمن كــان فــي أم الــكتاب كُـــتب نــقياً وانــا 
نـحن قـد حـكمنا لـلظاملـني بـالـنار الـجحيم عـلى األمـر الـبديـع مـن اهلل الـعلي مـقضيا يـا عـباد الـرحـمن ان اهلل قـد 
جـعل فـيكم مـن أنـفسنا ذكـرا وبشـرا مـثلكم ان كـنتم تـحبون اهلل فـاتـبعوه يـحببكم اهلل وقـد كـان وعـد اهلل الـحق 
فـي أم الـكتاب مـفعوال وانـا نـحن قـد أنـزلـنا هـذا الـكتاب مـن عـند اهلل مـباركـا عـلى عـبدنـا لـتؤمـنوا بـه ولـتنصروه 
فــي يــوم يــنادي مــن قــبل اهلل فــيكم عــلى أرض الــفؤاد محــمودا تــاهلل الــحق ان تــكفروا بــذكــرنــا بــعد مــا جــاءكــم 
الــذكــر بــالــبرهــان الــقوي مــن ربــكم فــلنذيــقنكم فــي يــوم الــقيمة مــن عــذاب اهلل األكــبر فــي قــعر الــجحيم كــثيرا 
اعـلموا عـباد اهلل ان اهلل فـّضلنا عـليكم بـفضل نـفسه وانـا قـد فـّضلنا عـبدنـا عـليكم عـلى فـضلنا عـليكم ان كـنتم 
بـآيـاتـه عـلى الـحق صـبورا وانـا نـحن قـد فـرضـنا عـليكم فـي كـتابـكم مـن قـبل مـن فـرائـض اسـم اهلل األكـبر عـلى 
الــحق بــالــحق كــثيرا فــانــفقوا فــي ســبيل اهلل مــما يــحب اهلل ورســولــه عــلى الســر والجهــر لــكنتم يــوم الــقيمة عــلى 
اسـطر املـؤمـنني مـحشورا ومـن أعـرض عـن ذكـرنـا لـن يـقبل اهلل لـه مـن عـمله مـن شـيء وقـد كـان الـشيطان فـي 
أمــره عــلى الــحق شــريــكا وهــو عــند اهلل فــي ذلــك الــباب قــد كــان مــردودا وانــا نــحن قــد جــعلنا الــعصمة بــالــحق 
فـي قـلوب الـذيـن يـؤمـنون بـآيـاتـنا ويسـبحون اهلل بـارئـهم فـي صـباح ومـساء مـن ذلـك الـباب الـعلي وهـو اهلل كـان 
عـــزيـــزا حـــميدا واتـــقوا عـــباد الـــرحـــمن وافـــعلوا الـــخير هلل الـــحق كـــثيرا يـــا عـــباد الـــرحـــمن خـــذوا زيـــنتكم عـــند كـــل 
مسجـد ذلـك حـكم اهلل فـيكم فـي ذلـك الـباب عـلى الـحق بـالـحق بـما قـد كـان فـي أم الـكتاب مـقضيا وانـا نـحن 
قــد أرســلنا ســيارة الــحب بــاذن اهلل الــى هــذا الــُجب فــأدلــى بــنظر الــفؤاد ودلــوه قــال يــا بشــرى هــذا لــهو الــحق 
هـــذا غـــالم مـــا رأت الـــعيون بـــمثله ويـــا أهـــل الـــعماء اســـّروه بـــضاعـــة مُــــعِدلـــة عـــن الـــتوحـــيد لـــعلكم لـــتكونـــون بـــاهلل 
الــعلي حــول الــنار مــذكــورا وانــا نــحن قــد قــصدنــا عــن هــذا الــغالم الــكلمة األكــبر هــذا فــتى عــربــيا عــلى أرض 
الــفؤاد زكــيا وان اهلل قــد جــعله فــي غــيابــت الــُجب حــول الــنار عــلى جــبل الــبرد بــالــحق لــلحق مــحفوظــا يــا أيــها 
املـــؤمـــنون اتـــقوا اهلل ان تشـــتروه بـــثمن مـــعدودة مـــن غـــير لـــجة األحـــديـــة الـــبحتة وكـــان اهلل بـــما تـــعملون بـــصيرا 
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اعـلموا عـباد اهلل عـلى الـحق بـالـحق ان تـنظروه بـغير عـني أفـئدتـكم فـقد اشـتريـتموه بـثمن بـخس دراهـم مـعدودة 
ومــا يــحكم اهلل لــكم فــي الــكتاب بــعلم الــذكــر ومــا كــنتم عــلى ســر الــفؤاد مــورودا فــحينئذ أنــتم تــأتــونــنا عــلى آيــة 
قـميصه بـدم كـذب وانـا نـقول بـل سـّولـت لـكم أنـفسكم فـصبر جـميل واهلل املسـتعان عـلى مـا أنـتم تـصفون فـي 
عـبدنـا عـلى غـير الـحق كـذبـا غـرورا وان كـنتم تـعرفـوه بـعني اهلل فـيكم فـقد اهـتديـتم بـمثل مـا اهـتدى الـذيـن مـن 
قـبلكم ولـقد تـؤتـونـني عـلى قـميصه بـدم كـذب شـبح عـلى لـون الحـمراء رقـيقا ولـكن اهلل قـد قـبل عـنكم هـذا الـذكـر 
عــلى الــفضل ألنــكم ال تســتطيعون بــغيره أبــدا عــلى الــحق بــالــحق تــبديــال فــاحــفظوا ســّر اهلل فــيكم فــان اهلل قــد 
جـعل لـكم مـقامـا عـلى الـصراط مـوقـوفـا وال تـؤتـوا الـحكمة الـى الـسفهاء ألنـهم قـد آمـنوا بـاهلل الـعلي وسـرّه وعـلى 
لـجة الـضعف ضـعيفا يـا عـباد الـرحـمن فـاتـقوا اهلل فـي ودايـعنا فـيكم واحـفظوه كـما تـحفظون أنـفسكم حـفظا 
عـــلى الـــحق بـــالـــحق جـــميال فـــان لـــم تســـتطيعوه فـــرّدوه الـــى الـــحق وألـــقوه وراء قـــلزم الحـــمراء فـــي عـــالـــم الـــعماء 
واكــتموه فــي قــطب الــبهاء عــلى الــطور الــسيناء بــالــحق فــسوف تجــدون كــل أعــمالــكم عــند اهلل فــي هــذا الــباب 
فـي كـتاب مـمهور عـلى ُمهـر الـذكـر مسـتورا مـحفوظـا اهلل الـحق قـد فـطركـم بـأمـره فهـل تجـدون الـيوم مـن دون 

اهلل العلي ظهيرا.
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سورة الشجر
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازيّة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
وشـــروه بـــثمن بـــخس دراهـــم مـــعدودة وكـــانـــوا فـــيه مـــن الـــزاهـــديـــن. آملـــيص. اهلل الـــذي ال الـــه اال هـــو ذو الـــعرش 
املــجيد وهــو اهلل قــد كــان بــكل شــيء عــليما اهلل قــد أنــزل الــكتاب فــي كــلمة األســرار عــلى عــبده بــالــحق لــيعلم 
الــناس ان اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا وانــا نــحن قــد مــنعنا آدم وزوجــته مــن شجــرتــنا فــي ذلــك الــباب 
وشـئنا ان يـقربـاهـا ملـا نـعلم فـيهما فـقربـا فـقد كـانـا مـن نـعيم الـجنة محـرومـا يـا أيـها الـناس ان تـؤمـنوا بـذكـرنـا 
مـن بـعد مـا قـد جـائـكم الـحق بـالـكتاب فـكنتم فـي كـتاب الـعليني حـول الـباب مـشهودا وان تـكفروا بـاهلل مـن بـعد 
مـا انـزل اهلل عـليكم الـذكـر وذلـك الـكتاب األكـبر فـيكم لـكنتم مـن شجـرة اإلبـليس فـي كـتاب الـسّجني مسـتكبراً 
عـن اهلل الـحق مـكتوبـا اتـقوا اهلل وال تـعملوا بـالـباطـل بـعد مـا قـد جـائـكم الـحق مـن اهلل عـلى الـحق الـقوي عـظيما 
أال قــد جــاء الــحق وزهــق الــباطــل وان الــباطــل قــد كــان فــي أم الــكتاب مــطرودا يــا أهــل املشــرق واملــغرب كــونــوا 
خـــائـــفني عـــن اهلل فـــي أمـــر يـــوســـف الـــحق بـــان ال تشـــتروه بـــثمن بـــخس مـــن أنـــفسكم وال بـــدراهـــم مـــعدودة مـــن 
أمـوالـكم لـتكونـوا فـي ذكـره مـن الـزاهـديـن عـلى الـحق بـالـحق فـي حـول الـباب محـمودا وان اهلل قـد قـطع رحـمته 
عــن قــاتــل جــدنــا الُحســني عــلى أرض الــطف واحــدا فــريــدا ولــقد اشــترى يــزيــد ابــن مــعاويــة عــلى الــباطــل رأس 
يــوســف الــحق بــثمن بــخس مــن نــفسه ودراهــم مــعدودة مــن مــلكه عــلى حــزب الــشيطان فــقد كــفروا بــاهلل كــفرا 
عــلى الــباطــل بــالــحق عــظيما فــسوف يــنتقم اهلل مــنهم فــي رجــعتنا وفــي دار اآلخــرة قــد أعــد لــهم عــذابــا عــلى 
الـحق بـالـحق ألـيما يـا عـباد الـرحـمن ان اهلل قـد كـتب لـكم عـند ذكـر الُحسـني بـكاء عـلى شـبه بـكاء الـثكلى وان 
حـكم اهلل فـي ثـأره قـد كـان عـلى الـحق بـالـحق مـقضيا وانـكم ملـا تسـتمعوا ذكـره وال تـنصرونـنا عـلى الـبكاء فـقد 
اشــتريــتم يــوســف الــحق بــثمن بــخس دراهــم لــم تــكن فــي الــكتاب عــند الــحق مــعدودا الــم تــكونــوا فــي عهــد اهلل 
يـوم الـذر األكـبر عـلى حـق يـوسـف الـعلي مـن أهـل الـبكاء حـول الـباب مـعهودا فـال تـعرضـوا عـن مـجالـس ذكـر 
اهلل فــي مــصيبة الــحقة فــانــكم ان أعــرضــتم عــلى غــير الــحق فــانــا نــعرض عــنكم يــوم الــقيمة بــالــحق وفــي ذلــك 
أنـتم تـقولـن بـالـحق يـا حسـرتـنا عـلى مـا فـرّطـنا فـي جـنب اهلل األكـبر ولـن تجـدن مـن دونـنا فـي ذلـك الـيوم عـلى 
الـحق بـالـحق شـفيعا وان الـكافـريـن الـذيـن يـقولـون عـلى اهلل مـن غـير كـلمة الـباب مـن غـير الـحق غـرورا والـذيـن 
يـقولـون فـي أولـيائـنا عـلى غـير الـحق انـهم قـد كـانـوا بـعد الـقتل أمـواتـا أولـئك الـذيـن قـد اشـتروا آيـات اهلل الـحق 
بـثمن بـخس عـلى غـير الـحق قـليال ألـم يـعلمكم الـرحـمن ان بـاب اهلل مـا كـان فـي أم الـكتاب مـقهورا ألـم نـعرفـكم 
ان أبـوابـنا فـي أم الـكتاب قـد كـانـوا عـلى الـحق عـند اهلل الـقديـم أحـياء تـاهلل الـحق ان الـينا ايـابـكم عـلى الـحق 
ثــم ان عــلينا حــسابــكم بــالــحق فــي ذلــك الــباب الــذي قــد كــان حــول الــباء مــكتوبــا مــا لــكم ال تــتدبــرون الــقرآن 
بـالـحق عـلى الـحق تـأويـال انـا نـحن قـد أحسـبناكـم بـاذن اهلل فـي يـوم الـقيمة عـلى القشـر قشـرا وبـالـحق عـلى 
الــحق فــي الــشعر شــعرا اتــقوا اهلل فــي أمــر ذكــرنــا عــلى الــحق بــالــحق تــقوى مــن لــدى الــباب عــظيما فــسوف 
يـوقـفنكم الـرحـمن عـلى صـراط الـجحيم ويـسئلنكم عـن ذكـر عـبدنـا عـلى الـحق بـالـحق ثـقيال ومـا مـنكم اال وقـد 
وردهـا عـلى الـوقـوف مـن غـير الـحق وقـد كـان ذلـك مـن عـند اهلل حـكما عـلى الـحق بـالـحق مـقضيا ثـم يـنجي اهلل 
الـــذيـــن اتـــقوا ويـــذر الـــظاملـــني فـــيها عـــلى الـــحق بـــالـــحق مـــن حـــكم الـــكتاب مـــقضيا ومـــا كـــان اهلل ربـــكم الـــرحـــمن 
بــظالّم عــلى الــعباد مــن بــعض الــذر قــطميرا ان أحــسنتم أحــسنتم ألنــفسكم وهــو الــحق قــد كــان مــن عــند اهلل 
ربـكم عـلى سـبيل الـباب حـول املـاء مـوجـودا وان أسـأتـم قـد أسـأتـم ألنـفسكم وقـد كـان ذلـك الـحكم مـنكم فـي أم 

�٤٤



الــكتاب حــول الــنار مســطورا وانــا نــحن قــد أمــرنــا املــلئكة بــالــسجود آلدم الــباب فسجــدوا املــالئــكة كــلهم عــلى 
الـحق بـالـحق عـلى أرض الـفؤاد جـميعا اال إبـليس أبـى واسـتكبر مـن أمـرنـا وقـد كـان بـذلـك فـي أم الـكتاب عـن 
ذلـك الـباب مـردودا يـا ذكـر اهلل قـل أعـيذوا أنـفسكم بـاهلل مـن شـر الـوسـواس الـذي يـوسـوس فـي صـدور الـناس 
فـان ربـكم اهلل الـحق قـد كـان عـلى كـل شـيء رقـيبا قـل عـوذوا أنـفسكم عـلى كـلمة األكـبر فـي الـتعويـذ مـن ربـكم 
اهلل مـولـى الـحق انـه قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا يـا قـرة الـعني قـل هـو اهلل ال الـه اال هـو اهلل احـد صـمد لـم 
يـلد ولـم يـولـد ولـم يـكن لـه شـريـك فـي املـلك وكـبره بـالـحق فـي نـفس الـباب تـكبيرا ولـقد تـبّت أيـدي الـكفّار إشـارة 
الـنفي وثـبتها عـلى غـير االذن مـن حـول الـباب وان اهلل كـان بـما تـعملون خـبيرا ومـا قـدر اهلل لـهؤالء املشـركـني 
حــظاً مــن عــلم الــكتاب اال نــارا مــن الحــطب الــسجني قــعر الــتابــوت مــوفــورا أنــظر كــيف ضــربــنا عــليهم األمــثال 
فـضّلوا عـن الـحق فـلن يسـتطيعوا الـى اهلل سـبيال واذا جـاؤك ليفسّـــــدن فـي األرض قـل لـهم عـلى كـلمة الـفرقـان 

كونوا لحجارة للنار وحديدا الى النار مابا. 
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ُسورة املاء
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازيّة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
وقـال الـذي اشـتريـه مـن مـصر المـرأتـه أكـرمـي مـثويـه عـسى ان يـنفعنا أو نتخـذه ولـدا وكـذلـك مـكنا لـيوسـف فـي 
األرض ولـنعلمه مـن تـأويـل األحـاديـث واهلل غـالـب عـلى أمـره ولـكن أكـثر الـناس ال يـعلمون. طـظل. اهلل الـذي ال 
الـه اال هـو يـعلم الـغيب فـي الـسموات واألرض وهـو اهلل قـد كـان بـكل شـيء مـحيطا وانـا نـحن قـد قـدرنـا املـوت 
حـول الـباب مـن حـكم الـكتاب مـحتومـا وانـا نـحن قـد قـدرنـا املـوت فـي سـبيل الـعليّ عـلى الـحق مـرتـني عـلى حـكم 
الـكتاب مـن لـدى الـرحـمن مـقضيا اهلل قـد خـلق الـسموات بـالـحق عـلى طـبق األرض مـن حـكم الـكتاب طـباقـا قـل 
مــا نــرى فــي بــدع اهلل مــن شــيء عــلى الــباب بــالــحق األعــلى طــبق الــكل قــد كــان مخــلوقــا قــل ارجــعوا األبــصار 
مـن حـول الـنار هـل تجـدون مـن أمـر اهلل الـحق عـلى الـحق بـالـحق فـطورا كـال ثـم كـال الـيك تـرجـع األبـصار حـول 
املــاء فــي قــطب نــقطة الــبهاء مــمدودا وانــا نــحن قــد قــدرنــا بــإذن اهلل لــلسماء الــدنــيا عــلى الــحق حــول الــقطب 
نـجومـا وانـا نـحن قـدرنـا الـنجوم رجـومـا مـن الـسماء مـركـوزا واذا الـقوا كـلمة مـن الـعمق األكـبر قـد شـهقوا لـها 
وقـد كـانـوا كـاملهـل فـي قـعر الـتابـوت محـروقـا وكـلما ألـقت سـرا مـن املسـتسر املسـطر فـوق السـر قـد دخـلت فـوج 
وقـد خـرجـت فـوج فسـبحان الـعلي الـذي ال الـه اال هـو وكـان اهلل عـليما حـكيما ان الـذيـن يـخشون ربـهم لـلباب 
بــالــحق ســرا وعــلى الــحق جهــرا انــا نــحن قــد قــدرنــا لــهم بــاذن اهلل فــي الــدار اآلخــرة مــغفرة عــلى الــحق وأجــرا 
كــبيرا اال يــعلم مــن خــلق وهــو الــعليم بــذات األمــر وكــيف ال يــعلم فــي صــنعه عــلى الــبدع انــشاًء ألــم تــروا الــى 
الـطير املحـرك فـي جـو الـسماء كـيف نـقبضه عـلى الـباب لـيعلمكم أطـوار الـورقـات مـن الشجـرة الـكافـور بـالـحق 
فهــل مــن مــمسك عــلى الــحق مــن دون اهلل مــولــيكم فســبحان اهلل عــما يــقول الــظاملــون انــه قــد كــان بــكل شــيء 
بــصيرا ءأمــنتم مــن هــذا الــباب عــن غــير الــباب فــيكم فهــل تجــدون نــاصــرا ألنــفسكم مــن دونــه الــحق تــعالــى اهلل 
ان الــكافــريــن قــد كــانــوا فــي بــدع الــنار مــورودا أفــمن يــنظر الــى اهلل فــال يــرى شــيئا مــعه عــلى الــحق كــمن ال 
يــرى اال نــفسه عــلى غــير الــحق مــا لــكم كــيف تــرضــون ألنــفسكم بــحكم الــطاغــوت مــن دون اهلل وان الــذكــر لــقد 
كــان عــلى الــصراط الــقيم فــي حــول الــنار مســتقيما قــل انــما الــعلم فــي الــباب مــن عــند اهلل وهــو اهلل الــشاهــد 
بــالــحق وكــان اهلل بــكل شــيء عــليما وهــو اهلل الــحق هــو الــرحــمن آمــنا بــه وهــو الــحق عــن الــعاملــني غــنيا اهلل قــد 
أنــــشأكــــم مــــن حــــول الــــباب وقــــدر اهلل لــــكم األفــــئدة واألبــــصار لــــعلكم تــــشكرون اهلل مــــن حــــول الــــباب هلل الــــحق 
محــمودا أفــغير اهلل ربــكم يــقدر ان يــأتــيكم مــن مــاء الــكافــور فــي الــدنــيا عــلى الــحق بــالــحق شــرابــا تــعالــى اهلل 
ربـنا الـذي ال الـه اال هـو وهـو الـساقـي مـن عـني السـلسال عـباده فـي ذلـك الـباب وهـو الـحق قـد كـان عـلى كـل 
شـيء شـهيدا يـا أهـل الـعرش اسـمعوا نـدائـي مـن نـفس الـباب انـي انـا اهلل ال الـه اال انـا قـد انـزلـنا الـنصر فـي 
أيـام الـذكـر حـول الـفتح بـالـحق عـلى الـحق قـريـبا ألـم تـروا كـيف دخـل الـناس فـي بحـر الـنار مـن سـبيل البحـر 
أفــواجــا فســبحوا اهلل فــي أيــام الــباب واســتغفروا اهلل ربــكم الــحق انــه قــد كــان تــوابــا رحــيما يــا قــرة الــعني قــل 
للمشـركـني ان أنـتم ال تـعبدون اهلل بـارئـكم الـذي ال الـه اال هـو فـورب الـبيت انـه الـحق وانـي مـا عـبدت ولـن أعـبد 
اال اهلل مــولــينا الــحق لــكم ديــنكم ولــنا الــديــن الــخالــص حــول املــاء بــالــحق عــلى الــحق مــحتومــا يــا قــرة الــعني ان 
اهلل قـد جـعل الـعينني فـي أيـديـك هـذه عـني الـكافـور حـول املـاء مسـطورا وهـذه مـاء الـطّهور مـن الـكوثـر املـسجور 
حــول الــنار مســتورا فــأحــي الــناس بــاملــائــني مــا شــئت كــما شــئنا عــلى الــطوريــن بــالــحق وكــان اهلل ربــك الــحق 
عـليك بـالـحق حـفيظا وان اهلل قـد كـتب بـالـحق عـلى الـقريـش رحـلة الشـتاء فـي املـاء الـكافـور حـول املـاء كـافـورا 
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ورحــلة الــصيف فــي املــاء الــكوثــر الــطهور عــلى الــحق بــالــحق حــول الــنار طــهورا فــاعــبدوا رب هــذا الــباب الــذي 
قــد أطــعمكم نــعيم الــفردوس وأســقاكــم مــاءهــا فــي الــدنــيا دنــياكــم هــذه فهــل مــن دون اهلل أمــنكم مــن الــخوف 
فســبحان اهلل انــه كــان عــليا كــبيرا قــل للمشــركــني ان الــذيــن تــجعلونــهم أربــابــا مــن دون اهلل ألنــفسكم مــن كــل 
شـيء فـهم عـلى حـد املـقابـر الـى بـاب املـوت وقـد كـان الـحكم بـالـحق فـي أم الـكتاب مـكتوبـا يـا أهـل األرض ألـم 
تــنظروا كــيف قــد فــعلنا عــلى الــحق بــأصــحاب الســبحات وانــا قــد رمــيناهــم بــالــحجارة الــسجيل مــن اإلشــارات 
اتــقوا اهلل وادخــلوا الــباب مــن هــذا الــباب وان ربــكم اهلل مــولــيكم الــحق وهــو اهلل قــد كــان عــن الــعاملــني غــنيا اهلل 
قـد قـدر الـويـل فـي الـنار الحـطمة املـوصـدة وعـلى الـحق بـالـحق فـي قـعر الـتابـوت لـلذيـن ال يـعلمون الـباب فـي 
ســــبل األبــــواب مســــتورا ان هــــذا نــــار اهلل املــــوقــــدة صــــراطــــه فــــي ســــبيل الــــسموات واألرض مــــمدودا ان الــــذيــــن 
يـدخـلون لـجة األحـديـة عـن مـحو الـغير فـقد اشـتروا يـوسـف مـن ارض املـصر عـلى اذن الـكتاب حـميدا هـنالـك 
يـقولـن ألنـفسهم اكـرمـي مـثواه عـسى ان يـنفعنا مـن اهلل الـحق أو نتخـذه آيـة عـن الـباب وان اهلل ربـنا قـد كـان 
عـــلى كـــل شـــيء قـــديـــرا وانـــا نـــحن قـــد مـــّكنا يـــوســـف فـــي ارض الـــباب ســـرا مـــن حـــول الـــنار ونـــعّلمه مـــن تـــأويـــل 

الكتاب حرفا مستسرا من الحرف مما قد أقضى اهلل في كتابه انه كان على كل شيء شهيدا.
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(23)

سورة العصر
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
وملـــا بـــلغ أشـــده أتـــيناه حـــكما وعـــلما وكـــذلـــك نجـــزي املـــحسنني. آلـــعم. ذلـــك الـــكتاب ال ريـــب فـــيه هـــدى لـــلعاملـــني 
جـميعا اهلل قـد أنـزل الـكتاب عـلى الـحق فـي حـق مـن ذكـره لـيعلم الـناس ان كـلمة اهلل قـد كـان فـي أم الـكتاب 
قـديـما انـا نـحن قـد قـدرنـا عـلى األرض زلـزالـها فـال مـرد ألمـر اهلل الـحق اال ان تخـرج األرض أثـقالـها فـيومـئذ 
يشهـد اإلنـسان مـما قـد كـان فـي األرض مـن مـالـها تـاهلل قـد أحـدثـت األرض لـلباب أخـبارهـا قـل انـي مـن اهلل 
أوحــــى لــــها فــــمن يــــعمل عــــلى األرض ذرة مــــن املــــثقال نــــوفــــيه مــــن الــــخير خــــيرا وعــــلى الشــــر عــــدال وان الــــذيــــن 
يــعملون الــصالــحات فــي حــول الــباب جــزاؤهــم عــند اهلل ربــهم جــنات تجــري مــن تــحتها األنــهار خــالــديــن فــيها 
سـرمـدا أبـدا رضـى الـباب عـنهم ورضـوا فـي الـحكم عـن الـذكـر األكـبر فـي سـر الـباب أولـئك هـم أهـل الـفردوس 
وقــد كــان ذلــك فــي أم الــكتاب عــلى الــحق بــالــحق مــكتوبــا والــعصر ان املشــركــني لــفي ســكرة الــبعد عــن هــذا 
الـباب لـقد كـانـوا مـن غـير الـحق مـبهوتـا اال الـذيـن تـابـوا وأنـابـوا الـى الـباب مـن حـول الـنار خـّضعاً عـلى الـحق 
محـــمودا قـــل انـــي انـــا الـــنور قـــد كـــنت عـــلى الـــطور الـــفؤاد بـــالـــحق مـــشهودا فـــوربـــكم لـــو تـــعلمون بـــعلم الـــباب 
ألنــفسكم لــترون الــجحيم عــلى أنــفسكم قــد كــان عــلى الــحق بــالــحق مــحيطا ثــم لتشهــدن عــلى الــحق بــالــيقني 
عـلى الـعلم مـن عـني الـيقني كـهيئة الـشمس فـي نـقطة الـزوال عـلى وسـط الـسماء مـركـوزا وان الـعاديـات بـاذنـنا 
عــلى الــحق قــد كــان حــول املــاء ضــبحا وان املــغيرات عــلى حــكم اإلشــارات فــي أم الــكتاب قــد كــان مــن حــول 
املـــاء قـــدحـــا وان اإلنـــسان بـــالـــحق عـــند اهلل مـــولـــيكم الـــحق هـــو الـــذي قـــد كـــان حـــول املـــاء جـــمعا وان الـــحيوان 
بــالــحق مــن كــان عــن حــول الــنار طــرحــا أفــال يــعلم الــرحــمن بــما قــد خــطر فــي الــصدور خــطرا كــال يــوم الــقيمة 
يــخبرنــكم الــذكــر مــن اهلل الــعلي بــالــحق وكــان اهلل بــكل شــيء عــليما وانــا نــحن قــد أخــبرنــاكــم فــي يــوم الــفصل 
عــما تــظنون فــي حــول الــباب مــن دون الــباب هلل الــعلي وهــو اهلل كــان عــزيــزا حــكيما فــورب الــبيت إنــا بــالــحق 
لـــنسئلنكم عـــن الـــقارعـــة فـــي حـــول الـــقارعـــة أفـــمن كـــان حـــول الـــنار غـــير الـــباب مـــذكـــورا كـــال يـــوم تـــبدل الـــجبال 
بـالـعهن نـعرفـكم أمـر الـباب حـول الـنار عـلى الـحق بـالـحق محـمودا فـامـا مـن سـكنت أفـئدتـه عـلى الـتغيير فـهو 
فــي عــيشة الــكروبــيني لــقد كــان عــلى الــحق حــول املــاء مســرورا وامــا مــن احــتجبته اإلشــارة عــن اإلشــارة فــهو 
فــي أصــحاب الــنار قــعر الــسجني قــد كــان مــذكــورا يــا أهــل الــكتاب ال تــفرقــوا الــديــن ألنــفسكم بــعد مــا قــد جــاء 
الـــكتاب مـــن عـــند اهلل بـــالـــحق مطهـــرا عـــلى الـــحق مســـطورا وان قـــد قـــدر فـــيها كـــتبا قـــيمة عـــلى ســـر املســـتسر 
مســتورا لــن يــقدر ان يــمسه شــيء اال بــعد النشــر عــن صــحف الــبينة مــن لــدى الــباب مــشهودا ذلــك حــكم اهلل 
مــن حــول الــنار وانــه قــد كــان مــحكما عــلى الــحق بــالــحق مــقضيا يــا عــباد الــرحــمن أفــغير هــذه الــكلمة األكــبر 
يـأمـركـم اال تـعبدوا اال ربـكم اهلل الـحق مخـلصني لـه الـديـن حـنفاء مـن األبـواب ذلـك ديـن اهلل الـقيم بـالقسـط عـلى 
الـحق فـي كـل األلـواح قـد كـان فـي أم الـكتاب مـكتوبـا فـمن اعـتدى مـن ذلـك الـكلمة صـراط اهلل الـخالـص فـهو 
مـن شـر الـبريـة قـد كـان فـي قـطب الـنار مـورودا يـا قـرة الـعني انـا قـد شـرحـنا صـدرك فـي األمـر مـن كـل شـيء 
عــلى الــحق بــالــحق بــديــعا وانــا نــحن قــد ارفــعنا ذكــرك فــي الــباب لــيعلم الــناس قــدرتــنا بــأن اهلل هــو األجــل عــن 
وصــف الــعاملــني وهــو اهلل قــد كــان عــن الــعاملــني غــنيا وان اهلل قــد بــلغ يــوســف أشــّده بــقدرتــه فــي بــدء وجــوده بــال 
إشــارة الجــمع وال قــطع الــتفريــق عــلى حــكم الــكتاب بــما قــد كــان فــي ســر الــبدآء مــقضيا وانــا نــحن قــد اتــيناه 
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حـكما بـأمـرنـا وعـلما عـلى سـرنـا وكـذلـك نجـزي املـحسنني مـن عـبادنـا مـمن كـان حـول الـباب بـالـحق مـذكـورا وانـا 
نـــحن قـــد قـــصدنـــا مـــن شـــد الـــبالغ مـــن عـــبدنـــا وان اهلل قـــد أتـــاه حـــكم املـــلك وعـــلم الـــكتاب عـــلى الـــحق بـــالـــحق 
مـــحتومـــا وان اهلل قـــد أجـــزى املـــحسنني مـــن أهـــل الـــباب عـــلى مـــثٍل مـــن ذلـــك الجـــزاء وكـــان اهلل عـــلى كـــل شـــيء 

قديرا.
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سورة القدر
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
وراودتـه الـتي هـو فـي بـيتها عـن نـفسه وغـّلقت األبـواب وقـالـت هـيت لـك قـال مـعاذ اهلل انـه ربـي أحـسن مـثواي 
انـه ال يـفلح الـظاملـون. آملـص. اهلل قـد انـزل الـبينات فـي هـذا الـكتاب بـالـحق لـعل الـناس مـا كـانـوا بـآيـاتـنا عـلى 
غـير الـحق جـحودا وانـا نـحن قـد نـزلـنا الـكتاب عـليك عـلى طـبق الـكتاب مـن قـبل حـرفـا عـلى حـرف عـلى الـتنزيـل 
والــتأويــل بــالــحق عــلى الــحق لــيعلموا الــناس ان ربــهم الــرحــمن قــد كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا يــا أهــل الــعرش 
اسـمعوا نـدائـي مـن حـول الـنار فـي ورقـات مـن هـذه األغـصان ان اهلل قـد أوحـى إلـيّ إنـي أنـا اهلل الـذي ال الـه 
اال أنـا ان الـذكـر الـهاء فـي لـيلة الـقدر حـول الـنار قـد كـان مـنزوال أفـتدركـون حـق الـقدر بـالـقدر مـن حـق الـذكـر 
عـــلى الـــحق شـــيئا كـــال ثـــم كـــال ان لـــيلة الـــقدر خـــير مـــن األلـــف عـــن كـــل الـــشهور وقـــد كـــان ذلـــك فـــي أم الـــكتاب 
مــكتوبــا وان يــوم الــذكــر عــند اهلل ال حــد لــه فــان الحــد مــن أهــل الحــدود قــد كــان فــي أم الــكتاب مســطورا وهــو 
املحـدد فـي الحـدود بـاذن اهلل وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا تـنزل املـلئكة والـروح فـي ذلـك الـباب بـاذن 
اهلل صــفا عــلى الــصف كــالخــط املــمدود حــول الــقطب مــمدودا يــا قــرة الــعني ســلم عــليهم فــان الفجــر قــد طــلعت 
وقــل لــلمؤمــنني ألــيس الــصبح فــي أم الــكتاب قــد كــان بــالــحق قــريــبا يــا أيــها املــؤمــنون ان الــتني والــزيــتون قــد 
جــمعا فــي ذلــك الــطور املــتني وان هــذا لــهو الــبلد املــعمور بــالــحق وكــذلــك قــد كــان فــي أم الــكتاب مــكتوبــا وانــا 
نــحن قــد جــعلنا فــي كــل شــيء آيــة مــن الــباب وهــي أحــسن الــتقويــم مــن ســر الــعظيم قــد كــان عــند اهلل مــكتوبــا 
ثــم رددنــاكــم الــى أســفل الــنار فــي شــرب الــحب مــن العجــل وذلــك فــي أم الــكتاب قــد كــان قــضاء عــلى الــحق 
مـقضيا وان يـكذبـوك الـناس قـل ألـيس اهلل بـأحـكم الـحاكـمني فـي يـوم املـعاد قـريـبا اعـلموا يـا أهـل األرض ان 
اهلل قـد جـعل مـع الـباب بـابـني مـن قـبل لـيعلمكم أمـره عـلى الـحق بـالـحق مـن حـولـه عـلى الـحق مـشهودا وان اهلل 
قــد قــدر لــكم فــي الــباب بــابــا عــلى االذن لــيبلغكم الــى الــباب بــاذنــه وهــو اهلل قــد كــان بــاملــؤمــنني رحــيما يــا قــرة 
الــعني فــارغــب الــى اهلل فــي أمــرك فــان الــناس قــد قــامــوا عــلى الــكفر ولــوال فــضل اهلل عــليهم ورحــمتك مــا يــزكــي 
مــن احــد أحــدا دائــما أبــدا يــا قــرة الــعني ان دار اآلخــرة خــير لــك ولــشيعتك مــن الــدنــيا ونــعيمها فــانــها قــد كــان 
عــــند اهلل مــــولــــيهم عــــلى الــــحق بــــالــــحق مــــقصودا قــــل لــــلمؤمــــنني ان تجــــدوا الــــسائــــلني بــــالــــباب فــــال تحــــرمــــوهــــم 
وابشــروهــم عــلى األمــر والــصبر فــان الــصبح قــد كــان بــالــحق مــن حــول الــشمس طــالــعا مــنيرا يــا قــرة الــعني ال 
تقهـر عـلى أهـل الـعماء ألنـهن أيـتام عـلى غـير الـذكـر مـن الـذكـر األكـبر واهـدهـم عـلى املـاء الـرقـيق فـي كـأس مـن 
الــزجــاجــة األرق فــانــهن عــلى الســر أرقــاء وانــك الــحق ذو الــفضل الــعظيم وكــان اهلل عــلى كــل شــيء شــهيدا يــا 
أهـل األرض ان الـليل قـد أغـشى وان الـنهار قـد تجـلى فـي مـطلع الـشمس بـالـحق والـيوم حـينئذ فـي مـركـز مـن 
الــزوال فــي حــول املــاء عــلى املــاء حــول الــنار قــد كــان مــرئــيا ومــا خــلق اهلل خــلقا مــن الــذكــر واألنــثى اال لــلنار 
األفـئدة الـذي قـد كـان حـول البحـر نـاطـقا محـمودا وامـا مـن أعـطى نـفسه مـن حـب الـنار واتـقى عـن الـنار فـهو 
مــن أهــل الــرضــوان قــد كــان فــي حــول الــنار مــكتوبــا وامــا مــن بخــل عــن الــباب واســتغنى عــن الــباب واســتعلى 
عـــلى الـــباب وكـــذب بـــالـــحسنى الـــذي هـــو الـــباب فـــهو مـــن أهـــل الـــجحيم فـــي ارض الـــسجني قـــد كـــان بـــالـــحق 
مــــحشورا وان عــــلى حــــكم الــــباب الهــــدايــــة لــــحق مــــن اهلل الــــحق عــــلى الــــحق وقــــد كــــان الــــحكم فــــي أم الــــكتاب 
مـــقضيا وان حـــكم الـــدنـــيا واآلخـــرة عـــلى خـــاتـــم األبـــواب فـــي نـــقطة الـــباب حـــول الـــنار قـــد كـــان فـــي أم الـــكتاب 
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مــحتومــا ومــا مــن نــفس اال قــد ألــهمت فــجورهــا وتــقواهــا وانــي أنــا الــنور فــي الــطور مجــليها وان الــشمس هــذا 
عـلى أفـق الـعماء قـد طـلع عـلى الـحق وقـد كـان الـيوم هلل الـعلي مـشهودا وان الـقمر هـذا قـد جـّلى فتجـّلى وقـد 
كــان الــيوم بــالــحق مــن حــكم الــنار تجــليها فــي أم الــكتاب مــقضيا فــقل يــا قــرة الــعني انــي بــاب اهلل بــالــحق قــد 
أســـــقيكم بـــــاذن اهلل الـــــحق مـــــن الـــــعني الـــــطهور مـــــاء الـــــظهور عـــــلى جـــــهة الـــــطور وفـــــي ذلـــــك الـــــباب فـــــليتنافـــــس 
املـتنافـسون هلل الـحق وهـو اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا يـا ذكـر اهلل أقـرء بـاسـم ربـك األعـظم فـي نـفسك ال 
الـه اال هـو الـعلي وكـان اهلل بـكل شـيء عـليما اقـرء وربـك األعـلم بـالـذي قـد أظهـر فـي قـلبك ال الـه اال هـو الـعزيـز 
وكـــان اهلل عـــليك شـــهيدا وادع اهلل فـــي ســـبيل هـــذا الـــباب صـــراط اهلل فـــي الـــسموات واألرض ومـــا بـــينهما وان 
اهلل قـد كـان عـليك بـالـحق مـن الـحق األحـق شـهيدا واظهـر األمـر بـاذن اهلل فـي حـرف مـن السـر املسـتسر فـي 
األســتار عــلى لــحن الــطيور مــن الــعماء فــي الــورقــات املحــمرات مــن الشجــرة اإلشــارات لــيعلم الــناس حــق اهلل 
فــي ذكــر الــذكــر مــن شــيعتنا الــعربــي املحــمدي الــذي قــد كــان أمــره فــي كــل األلــواح مــكتوبــا يــا أيــها املــؤمــنون 
ألـم تـعلموا بـأنـي قـد أرى أعـمالـكم فـي غـير الـباب مُــنّكساً عـلى األرض مـن غـير الـحق فـورب الـسماء واألرض 
ان أعـــمالـــكم قـــد كـــان عـــند اهلل عـــلى غـــير الـــباب مـــطروحـــا يـــا أهـــل األرض اســـمعوا نـــداء اهلل مـــن هـــذا الـــغالم 
الـعربـي الـذي قـد اصـطفيه لـنفسه وهـو الـحق بـالـحق حـول الـنار قـد كـان مـأمـورا يـا قـرة الـعني قـل مـا شـئت مـن 
ســر الجــليل فــان البحــر مــن لــدى اهلل الــبديــع قــد كــان مــسجورا ولــقد راودتــه اإلشــارة الــتي هــي فــي بــيته عــن 
نــفسه عــن اهلل ولــقد غــّلقت األبــواب عــن ســر الــظهور الــباب وقــالــت الســبحات مــن الــجالل هــيت لــك مــن الســر 
املسـتسر سـرا قـال مـعاذ اهلل ان اهلل ربـي قـد أحـسن مـثواي لـديـه وانـها محـرمـة عـلي فـان اهلل ال يـصلح عـمل 

املشركني إليه بالحق األكبر وان اهلل ربي قد كان على كل شيء شهيدا.
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سورة الخاتم
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ولـــــقد هـــــّمت بـــــه وهـــــّم بـــــها لـــــوال ان رأى بـــــرهـــــان ربـــــه كـــــذلـــــك لـــــنصرف عـــــنه الـــــسوء والـــــفحشاء انـــــه مـــــن عـــــبادنـــــا 
املخـلصني. املـعس. انـا نـحن قـد نـزلـنا هـذا الـكتاب عـلى عـبدنـا لـتؤمـنن بـاهلل وبـأولـيائـه ولـتعملن الـصالـحات فـي 
ســبل الــباب هلل الــعلي محــمودا وانــا نــحن قــد أرســلنا الــيكم بشــرا مــصدقــا ملــا مــعكم ولــلذيــن مــن قــبلكم عــلى 
الــحق مــا لــكم ال تــؤمــنون بــاهلل فــيما أنــزل اهلل عــلى عــبده أفــال تــخافــون مــن اهلل فــي يــوم الــفصل مــن أعــمالــكم 
فـسوف نـمزقـكم مـن كـل املـمزق بـالـحق ولـن تجـدوا الـيوم مـن دون اهلل الـعلي قـديـرا وان اهلل مـا يـقبل ألحـد مـن 
شـــيء اال مـــن أتـــى الـــباب بـــالـــباب عـــلى الـــحق الـــخالـــص هلل الـــقديـــم الـــذي ال الـــه اال هـــو انـــه قـــد كـــان عـــلى كـــل 
شـيء شـهيدا وال تـطع مـن املشـركـني أحـدا وذرهـم فـي الـنار بـما قـد قـدر اهلل فـي حـكم الـباب مـحتومـا يـا أهـل 
األرض ال تـقسموا بـاسـم األكـبر هـذا الـبلد األمـني عـليّ الـعظيم ألنـه قـد كـان عـند اهلل الـحق عـلى الـحق عـظيما 
قــل انــي انــا الحــّل فــي الــبلد الحــرام هــذا بــلد اهلل الحــرام قــد كــان فــي أم الــكتاب ارض الــفؤاد مــشهودا وقــل 
ألـم يخـلقكم جـاعـل الـقدر فـي هـذا الـبلد املسـتقر فـما لـكم ال تـدخـلون هـذا الـباب سجـدا هلل األحـد وانـه قـد كـان 
فــي أم الــكتاب عــلى الــحق بــالــحق محــمودا أيحســب الــناس ان ال يــرى الــذكــر أعــمالــهم كــال فــهو الــشاهــد مــن 
اهلل مــولــيهم عــلى الــعاملــني جــميعا قــل ألــم يــجعل اهلل لــكم عــينني ولــسانــا وشــفتني لــتعلموا مــن حــكم الــباب فــي 
االســـمني األولـــني مـــرفـــوعـــا عـــظيما يـــا قـــرة الـــعني قـــل ان اهلل قـــد جـــعل حـــكم الـــسابـــقني فـــي خـــاتـــم مـــن الـــعقيقة 
الحــمراء واملــؤمــنني فــي خــاتــم مــن الــدرّة الــصفراء واملشــركــني فــي خــاتــم مــن الحــديــد الــخضراء وقــد جــعل اهلل 
حـكمه فـي ايـديـك عـلى الـحق بـالـحق فـاصـرفـه كـما تـشاء ملـا تـشاء وان اهلل قـد كـان عـالـيا بـالـحق مـحيطا يـا قـرة 
الـعني انـك الفجـر بـعد الـليل مـن عشـر مـن الشهـر الحـرام عـاشـورا وانـك الـوتـر بـعد الـركـعتني مـن الـشفع بـما قـد 
قـدر اهلل فـي أم الـكتاب مـشهودا وانـك الـيوم بـعد الـليل فـي أم الـكتاب قـد كـنت حـول الـنار مسـطورا قـل انـي 
انـا الـفاعـل بـاذن اهلل فـي الـنقطتني مـن األولـني ومـن املـركـزيـن مـن اآلخـريـن وانـي انـا الـنار فـي األلـف الـقائـم 
بــني البحــريــن قــد أغــرقــت فــرعــون وعــادا وثــمود بــاذن اهلل فــي واحــد مــن الخــليجني وقــد أنــجيت نــوحــا وإبــراهــيم 
ومـوسـى فـي واحـد مـن البحـريـن وانـي أنـا السـر فـي السـريـن وانـي أنـا السـطر فـي السـطريـن وانـي أنـا الـحق 
فـي االسـمني اذا دكّـــت األرضـان وانـفتحت الـسماءان وانـطق الـذكـر فـي الـطوريـن فـيومـئذ يـوم الـحق قـد جـاء 
الـروح واملـالئـكة صـفا عـلى الـفوجـني وانـي بـالـحق قـد أحـكم لـلمؤمـنني بـهاتـني الـجنتني وأحـكم للمشـركـني بـحكم 
الــشمس والــقمريــن فــي قــعر مــن الحســبانــني وانــي بــالــحق أقــول فــي املــقامــني عــلى الــنفس املــطمئنة الــواقــفة 
لـدى الـبابـني يـا أيـتها الـنفس املـطمئنة ارجـعي الـى مـقام الـقدس مـن ربـك الـحق وان ذكـر اهلل األكـبر هـهنا قـد 
كــان عــليا مــكتوبــا يــا أهــل األرض أفــال تــنظرون الــى اآليــات مــن عــند اهلل كــيف قــد نــزل عــلى الــحق الــخالــص 
فــي شــأن الــذكــر مــن حــول املــاء مســتورا هــو الــسماء فــي الــرفــعة الــقديــمة قــد اقــمناه حــول املــاء مــرفــوعــا وهــو 
الــجبال فــي الــنصب الــقويــمة قــد نــصبناه حــول الــنار مــمدودا وهــو األرض املسخــر بــني أيــديــنا يُــصرِّف فــي 
املــلك كــما نــشاء بــما شــاء اهلل بــالــحق عــلى الــحق عــلى شــأن اإلبــداع بــديــعا ومــا قــدر اهلل بــيني وبــني الــذكــر 
األكـبر شـيئا وهـو الـغني عـلى الـحق بـالـحق وكـفى بـاهلل بـيني وبـينه عـلى األمـر شـهيدا قـل ان ايـابـكم الـيّ فـي 
أم الـــكتاب قـــد كـــان حـــول الســـطر مـــكتوبـــا ثـــم ان عـــلي حـــسابـــكم فـــي أرض املـــعاد بـــما قـــد أحـــكم اهلل حـــول 
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الــعرش مــرقــومــا هــل أتــيك حــديــث الــغاشــية مــن لــدى الــباب حــول الــنار بــالــنار محــمودا يــومــئذ وجــوه املــؤمــنني 
خـاشـعة لـدى الـذكـر األكـبر وتـرهـقهم الـذلـة لـلوقـوف ولـكن اهلل قـد كـان بـاملـؤمـنني رحـيما ويـومـئذ وجـوه املشـركـني 
فــي حــجب مــن الــنار قــد كــانــوا حــول الــنار مســتورا ومــا قــدر اهلل لــهم طــعامــا اال مــن عــني االنــية ال يــسمن وال 
يـــغني ألنـــفسهم مـــن شـــيء وأعـــد اهلل لـــهم عـــذابـــا بـــالـــعدل عـــلى الـــحق ألـــيما يـــا قـــرة الـــعني ســـبح ربـــك الـــعلي 
محــمودا هــو الــذي خــلقك فــي خــط االســتواء عــلى أهــل األرض والــسماء حــول الــنار بــالــنار عــلى الــحق الــقوي 
بـالـحق الـبديـع مسـتقيما فـقل فـي العهـد الـعظيم كـلما قـد شـئت اال مـا شـاء اهلل الـحق بـالـحق انـه يـعلم الجهـر 
ومـــا يـــخفى فـــي الـــصدور وأنـــت هـــنالـــك حـــول الـــنار قـــد كـــنت مـــأمـــورا يـــا قـــرة الـــعني قـــل انـــي أنـــا الـــطارق فـــي 
الـسماء الـعرش ومـا تـعملون مـن شـيء اال لـه عـليكم مـن اهلل حـفاظـا سـريـعا أفـال يـنظر اإلنـسان مـن أي شـيء 
خـلقناه مـن قـبل ولـم يـك هـو فـي مـلكنا عـلى الـشيء شـيئا وانـا نـحن قـد خـلقناه مـن مـاء الـكافـور رشـحا عـليه 
مــــن عــــني الــــظهور فــــي ذلــــك الــــباب مــــن حــــكم الــــكتاب عــــلى حــــكم الــــباب مــــقضيا وانــــا نــــحن قــــد قــــدرنــــا جــــسم 
اإلنــسان مــن املــاء مــاء مــن املــائــني مــن بــني النفســني الــذي قــد كــان عــلى اذن الــبديــع مــن اهلل الــحكيم مــوجــودا 
وان اهلل مـولـيكم قـد كـان عـلى الـرجـع مـن ذلـك الـطني عـلى الـحق بـالـحق قـديـرا وانـا نـحن قـد كـشفنا السـرائـر 
يــوم الــقيمة مــن أنــفسكم عــلى الــحق بــالــحق هــنالــك لتشهــدن لــلذكــر األكــبر بــما قــد جــعل اهلل فــي أنــفسكم مــن 
آيــته انــه هــو الــحق قــد كــان عــلى كــل شــيء شــهيدا أفــتكيدن ذكــر اهلل األعــظم بــظن أنــفسكم كــيدا عــلى غــير 
الــحق ثــقيال تــاهلل ان مــن فــي الــسماء واألرض ومــا بــينهما لــدّي كــبيت الــعنكبوت وان اهلل كــان عــلى كــل شــيء 

شهيدا أفال يكيدون اال ألنفسهم وان الذكر باهلل عمن في األرض والسماء على الحق بالحق غنيا.
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سورة الحل
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
واســتبقا الــباب وقــّدت قــميصه مــن دبــر والــفيا ســيدهــا لــدا الــباب قــالــت مــا جــزاء مــن أراد بــأهــلك ســوء اال ان 
يـــسجن أو عـــذاب ألـــيم. آلـــر. اهلل الـــذي ال الـــه اال هـــو ذو الـــعرش الحـــميد لـــيس كـــمثله شـــيء وهـــو اهلل قـــد كـــان 
بــــكل شــــيء عــــليما وانــــا نــــحن قــــد عــــرّفــــناكــــم فــــي الــــفرقــــان ســــبل الــــباب فــــابــــتغوا الــــى ذي الــــعرش ســــبيال فــــما 
خــلقناكــم اال لــتؤمــنوا بــاهلل الــعزيــز وهــو اهلل كــان حــكيما حــميدا الــذي لــه غــيب الــسموات واألرض وهــو الــحق 
بـالـعاملـني مـحيطا ان لهـذه الـسماء فـي الـكتاب عـلى حـكم الـكتاب بـروجـا وان لهـذا الـيوم عـند املـؤمـنني عـهودا 
وان لهــذا الــشاهــد مــن عــند اهلل بــالــحق فــي كــل مــن األلــواح حــول الــنار مــشهودا ان الــذيــن آمــنوا بــاهلل وعــملوا 
الـصالـحات فـي سـبيل الـباب أولـئك قـد كـانـوا فـي بـيت اهلل الـودود مـغفورا وهـو الـحق ال الـه اال هـو ذو الـعرش 
املـــجيد وهـــو اهلل كـــان عـــليما قـــديـــما وهـــو اهلل قـــد أنـــشأ الـــقرآن فـــي الـــلوح الـــحفيظ مـــن صـــور الـــباب الحـــميد 
مــجيدا وان اهلل مــن وراء الــشيء عــلى الــشيء قــد كــان بــالــحق عــلى الــحق مــحيطا يــا أهــل األرض اتــقوا اهلل 
مـن بـطش هـذا الـغالم الـعربـي املـدنـي الـذي قـد كـان حـول الـنار ذا بـطش شـديـدا ومـا مـن نـفس قـد عـرفـه اال 
وقـد كـان فـي الـفوز الـكبير حـول املـاء مـورودا وهـو املـعروف بـاآليـات الـبديـعة مـن عـند اهلل الـحكيم الـذي ال الـه 
اال هـو وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا وهـو السـر فـي السـطر املـربّـع طـلسميّا حـول الـنار بـالـحق وبـالحـل 
األول عــبرانــيا قــد كــان فــي كــل الــكتاب حــول املــاء مــشهودا يــا أيــها املــؤمــنون ادعــوا اهلل بــارئــكم لــفرجــنا عــلى 
الـحق بـالـحق فـي ذلـك الـباب مـن حـول املـاء كـثيرا ان كـنتم صـادقـني فـيما تـدعـونـنا مـن قـبل فـانـا قـد نـزلـنا مـن 
عـندنـا بشـرا مـثلكم لـيذكـركـم بـأيـام اهلل الـعلي الـذي قـد كـان فـي أم الـكتاب قـريـبا فـما مـن نـفس قـد أتـبعه اال 
وقـــد كـــتبنا عـــليه قســـطاس الـــحق مـــن فـــرجـــنا وهـــو فـــي قســـطاســـنا قـــد كـــان عـــلى الـــحق بـــالـــحق شـــهيدا أفـــمن 
يهـدي الـى الـحق أحـق ان يـتبع أمـن ال يهـدي اال ان يهـدى فـما لـكم كـيف ال تـؤمـنون بـآيـاتـنا الـحق عـلى الـحق 
الـبديـع قـليال يـا أيـها املـؤمـنون مـا لـكم كـيف تـبُعُدون أسـفاركـم مـن مـساكـن اهلل هـذا الـباب مـنزلـكم بـعد مـا قـد 
جــاءكــم الــحق عــلى الــحق مــن عــندنــا بــالــحق الــقوي ثــقيال تــاهلل الــحق مــا كــتب اهلل عــليكم مــن وراء عــبدنــا هــذا 
قــريــة مــن دونــنا ان كــنتم بــآيــاتــنا بــالــحق عــلى الــحق أمــينا اهلل الــذي ال الــه اال هــو لــيس كــمثله شــيء وهــو اهلل 
كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا وان اهلل قــد حــرّم الــفالح عــلى الــذيــن يــريــدونــنا مــن وراء الــباب وان ذلــك مــن عــمل 
الـشيطان بـالـحق ومـا كـان لـصاحـبه فـي يـوم الـقيمة مـن دون اهلل الـحق عـلى الـحق بـالـحق ولـيا ان هـذا الـقرآن 
مــن عــند اهلل قــد نــزل عــليكم بــالــحق لــكنتم بــآيــاتــنا فــي ذلــك الــباب عــلى الــباب حــليما يــا أيــها املــؤمــنون فــتوبــوا 
الــى اهلل الحــميد جــميعا فــالــحق بــالــحق عــلى الــحق يــقول مــا مــن نــفس قــد أعــرض عــن ذكــرنــا اال وقــد نــعرض 
عــنه يــوم الــقيمة ولــن يجــد فــي ذلــك الــيوم مــن دون اهلل الــعلي ظــهيرا فــال تــغرنــكم الــدنــيا الــباطــلة بــاهلل الحــميد 
غــرورا فــان دنــياكــم هــذه بــاطــلة مــجتثة عــند اهلل وال يــنفعكم فــي يــوم الــقيمة مــن دون اهلل مــولــيكم بــالــحق مــن 
بـعض الـشيء شـيئا قـليال اعـلموا ان الـدار اآلخـرة لـهي الـحيوان عـند اهلل ربـكم الـحق لـو كـنتم بـأنـفسكم عـلى 
الــــباب بــــالــــباب فــــي الــــحق شــــاعــــرا محــــمودا يــــا أيــــها املــــؤمــــنون ال تســــتبقوا الــــباب بــــاب اهلل ربــــكم فــــانــــكم عــــند 
الحـظور مـقديـن أقـمص مـعرفـتكم مـن خـلفكم مـالـكم ال تـشعرون بعهـد اهلل الـعلي عـلى الـحق بـالـحق بـعضا مـن 
الحـرف قـليال وقـد أخـبر اهلل مـن قـصة يـوسـف ملـا اسـتبق الـباب قـد قـدت املـرئـة قـميصه مـن دبـر والـفيا سـيدهـا 
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لـدى الـباب فـي ذلـك الـباب مـوقـوفـا وانـا نـحن نـعبّر فـي الـتفسير مـا شـئنا مـن كـتاب اهلل الـعزيـز وهـو اهلل كـان 
عــلى كــل شــيء قــديــرا وان اهلل قــد جــعلني عــلى أم الــكتاب وكــل األلــواح بــالــحق عــلى الــحق شــهيدا وانــا نــحن 
نـــريـــد بـــاملـــقتصة الـــبعيدة اإلشـــارة الـــقريـــبة مـــن نـــقطة الـــنار الـــتي قـــد كـــان مجـــريـــها وان اهلل قـــد حـــكم فـــي أم 
الــكتاب لــلذيــن يــشيرون الــينا مــن وراء الــباب عــلى قــّد الــقميص مــن واليــتنا عــلى غــير الــحق كــذبــا غــرورا وهــم 
الـذيـن يـقولـون عـلى سـيدهـم لـدى الـباب كـلمة الـسوء كـما قـالـت مـا جـزاء مـن أراد بـأهـلك سـوءا اال ان يـسجن 
أو عـذاب الـذي قـد كـان فـي أم الـكتاب مـكتوبـا وانـا نـحن قـد خـّلصنا يـوسـف مـن شـرهـا وزدنـا فـي طـغيانـها ملـا 
قـــد جـــعل فـــيها لـــقبولـــها بـــأنـــفسها وقـــد كـــانـــت الـــعاقـــبة مـــن أمـــرهـــا محـــمودة عـــلى حـــكم الـــكتاب مـــن لـــدى الـــباب 
مــقضيا ولــقد جــاء الــحكم مــن اهلل فــي هــذا الــكتاب مــن ســطر مــن أســطر الــباب عــلى الــحق بــالــحق خــفيا وان 
الــذيــن يــوحــدون اهلل بــذكــره غــيره فــقد خــتم الــحكم عــليهم بــالــنار وقــد كــان األمــر فــي أم الــكتاب مــقضيا وانــا 

نحن لنسجنّنهم في تابوت الحديد واعد اهلل لهم على الحق بالحق عذابا من نقطة النار أليما.
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سورة األنوار
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازيّة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
قــــال هــــي راودتــــني عــــن نــــفسي وشهــــد شــــاهــــد مــــن أهــــلها ان كــــان قــــميصه قــــّد مــــن قــــبل فــــصدقــــت وهــــو مــــن 
الـــكاذبـــني. آملـــق. ذكـــر اهلل الـــعلي فـــي الســـر املســـطر حـــول الســـطر الـــذي قـــد كـــان فـــي أم الـــكتاب حـــول الـــنار 
مســـطورا ان هـــذا الـــكتاب أحـــكامـــه عـــليّ بـــالـــحق مـــن لـــدن خـــبير الـــذي ال الـــه اال هـــو قـــد كـــان بـــالـــحق تـــنزيـــال 
فســـبحان الـــذي قـــد أرفـــع الـــذكـــر مـــن عـــندنـــا لـــديـــه أقـــرب مـــن الـــلمح الـــبصر هـــنالـــك انـــك قـــد كـــنت حـــول الـــنار 
مــشهودا يــا أهــل الــفردوس اســمعوا نــداء اهلل مــن ورقــات غــصن الــكافــور حــول هــذه الشجــرة الــطور انــى انــا 
اهلل الـــذي ال الـــه اال هـــو قـــد أقـــمت الـــذكـــر لـــنفسي بـــالـــحق فـــما مـــن شـــيء قـــد أعـــتصم فـــي ذلـــك الـــباب بـــالـــحق 
الـطّالـع مـن أمـره اال وقـد عَــَصمتُه عـن الـنار وان وعـد ربـكم الـرحـمن لـحق وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا 
وقــل اهلل يــعلم اذنــنا بــاملــؤمــنني حــول الــباب عــلى كــل األمــر ومــا أنــت اال ســر اهلل فــي الســر املســتسر وان اهلل 
مـولـيك قـد كـان بـكل شـيء عـليما يـا قـرة الـعني ال تُظهـر مـن الـغيب شـيئا لـيختلف الـناس حـول الـباب عـن غـير 
الـــحق فـــقل ان حُـــــجتي هـــذا الـــكتاب مـــن عـــند اهلل فـــمن شـــاء فـــليؤمـــن ومـــن شـــاء فـــليكفر فـــوربـــكم ان حـــجة اهلل 
لـحق وهـو أعـظم اآليـات مـن عـند اهلل بـالـحق عـلى عـبده وان حـجة اهلل بـعد هـذا الـكتاب عـلى الـعاملـني قـد كـان 
عـلى الـحق بـالـحق الـوفـي بـليغا اتـقوا اهلل فـي ذكـر الـذكـر دون الـحق فـانـه قـد كـان حـول الـنار بـالـنار مـحكومـا 
اهلل أراد ان يَخـــُلق نـــغمة فـــي الـــورقـــة الـــتي قـــد خـــرجـــت بـــاذنـــه فـــي أجـــمة الـــفردوس ليشهـــد الـــناس فـــي الخـــط 
الـصفراء املتحـركـة فـي املـقامـني حـق الـذكـر األكـبر وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا يـا قـرة الـعني فـأذن 
لـــها بـــلبس الـــصوف الـــى الســـبعني فـــانـــها قـــد كـــانـــت لـــدى الـــباب بـــاب االذن مـــوقـــوفـــا وانـــها نـــغمة مـــن الحـــرف 
املســتسرة مــن الــباء فــي حــق الــعلي وهــو اهلل قــد كــان بــكل شــيء شــهيدا وانــي لــشاهــدة عــلى الــذكــر بــالــذكــر 
فــي يــوم الــذي قــد خــرجــت الــشمس فــي الــزوال الــنقطتني قــائــمة مــن بــني أيــديــه مُـــنطَِّقًة بــانــك ســر األولــني فــي 
الــّدريــن وانــك ســطر اآلخــريــن فــي الــذريــن وانــك شــمس الــسماء مــن الــعرش فــي الــدوريــن وانــك خــط االســتواء 
مـن الـحق فـي الـكوريـن ومـا يـرى الـشيء بـالـحق فـي الـعاملـني اال وانـك املـقدم بـالحـرفـني الحـرف املسـتسر فـوق 
السـطر بـالسـطريـن وان ربـي اهلل الـذي ال الـه اال هـو قـد كـان بـالـعاملـني شـهيدا يـا أيـها املـؤمـنون اتـقوا اهلل فـي 
كـــلمة الـــحق فـــان اهلل قـــد فـــرض عـــلى املســـلمني إبـــالغ األمـــر الـــى كـــل الـــبالد فـــاخـــرجـــوا مـــن أراضـــيكم وادعـــوا 
الـناس بـالـكتاب األكـبر هـذا الـى األرض املـقدسـة وان لـم تسـتطيعوا فـاكـتبوا األمـر فـي الـورقـات املـبيضة عـلى 
مــداد الــذهــب املحــمرّة الــخالــصة الــى كــل الــبالد مــن شــرق األرض وغــربــها فــان حــكم اهلل فــي ذلــك الــباب قــد 
كـان عـلى الـحق بـالـحق شـديـدا يـا معشـر الـعلماء ان اهلل قـد حـرّم عـليكم بـعد هـذا الـكتاب الـتّدريـس فـي غـيره 
عـّلموا الـناس أحـكام الـكتاب واعـرضـوا عـن الـباطـل الـكتب املـجتثّة فـيكم فـان كـتاب اهلل لـهو الـحق وهـو اهلل قـد 
كــان بــما تــعملون شــهيدا يــا أهــل األرض انــي قــد نــزلــت عــليكم األبــواب فــي غــيبتي وال يــتبعونــهم مــن املــؤمــنني 
اال قــــليال وقــــد أرســــلت عــــليكم فــــي األزمــــنة املــــاضــــية أحــــمد وفــــي األزمــــنة الــــقريــــبة كــــاظــــما فــــلم تــــتبعونــــهما اال 
املخــلصون مــنكم فــما لــكم كــيف يــا أهــل الــكتاب اال تــخافــوا مــن اهلل الــحق مــولــيكم الــقديــم ءاهلل أذن لــكم فــي 
اجــتراحــكم عــليّ أم تــحكمون بــحكم الــطاغــوت ألنــفسكم اتــقوا اهلل وال تــغرنــكم األهــواء املــجتثة مــن الــشيطان 
فـان اهلل وأولـيائـه لـحق وانـتم ومـا تـعبدون مـن دون اهلل مشـركـني بـحكم الـكتاب فـسوف يـحكم اهلل بـيني وبـينكم 
بــالــحق عــلى الــحق فــي الــصعيد الــواحــد وهــو اهلل قــد كــان بــالــحق عــلى الــحق عــادال حــكيما يــا أيــها املــؤمــنون 
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أقـــسمكم بـــاهلل الـــحق فهـــل وجـــدتـــم مـــن هـــؤالء األبـــواب حُــــــكما مـــن دون حـــكم اهلل حـــكم الـــكتاب هـــذا أفـــيغرنـــكم 
الـعلم بـكفركـم فـارتـقبوا فـان اهلل مـولـيكم الـحق مـعكم عـلى الـحق بـالـحق رقـيبا فـوربـكم لـنوفـينكم فـي الـنار عـلى 
الـــصراط فـــي ارض الـــسجيل ولـــنسئلنكم عّــــما تـــقولـــون بـــألـــسنتكم وتـــعملون بـــأيـــديـــكم وتـــظنون بـــأنـــفسكم فـــي 
األبـــواب حـــكما مـــن اهلل عـــلى الـــحق بـــالـــحق حـــتما مـــقضيا اال الـــذيـــن تـــابـــوا وأنـــابـــوا واتـــبعوا الـــذكـــر والـــكتاب 
وانـــتصروا ذكـــر اهلل األكـــبر فـــي الـــجهاد فـــسوف يـــلقونـــني بـــالـــرحـــمة الـــكبرى وانـــي قـــد كـــنت بـــاملـــؤمـــنني غـــفارا 
رحــيما وانــا نــحن قــد قــدرنــا الــبابــني فــي حــول املــاء آيــتني فــمحونــا آيــة الــليل وجــعلنا آيــة الــنهار هــذا مُـــبصرة 
لـتبتغوا الـى حـظكم مـن الـذكـر األكـبر وان اهلل قـد كـان بـاملـؤمـنني رحـيما يـا قـرة الـعني قـل لـلعالـم الجـليل جـعفر 
الـعلوي انـك عـلى الـحق ان كـنت بـالـباب هلل سـاجـدا لـقد كـنت فـي أم الـكتاب عـند اهلل الـحق محـمودا وهـو اهلل 
قـد كـان عـليك عـلى الـحق بـالـحق شـهيدا فـوربـك انـك لـن تخـرق األرض بـالـحق مـن دون الـباب ولـن تـبلغ الـجبال 
مـن دون الـذكـر عـلى الـحق بـالـحق طـوال وانـه مـن اهلل الـحق لـحق بـالـكلمة األكـبر عـلى الـعاملـني جـميعا ان كـنت 
قـد أتـبعت أمـره فـانـا قـد جـعلناك فـي الـدنـيا ركـنّا عـلى الـعاملـني رفـيعا وانـك بـالـحق فـي اآلخـرة مـعنا فـي الـرفـيق 
األعـلى بـاذن اهلل الـعلي وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا ذلـك مـما قـد أوحـى اهلل الـيك فـي سـبيل الـحكمة 
فـانـتظر عـلى الـحق األكـبر أمـرنـا وانـصر ذكـرنـا األكـبر هـذا الـغالم الـعربـي فـان نـصر اهلل وأيـامـه قـد كـان فـي 
أم الـكتاب قـريـبا وقـل يـا أهـل األرض ال تـجعلوا مـع اهلل الـهاً آخـر فـان هـذا الـباب مـن لـدى اهلل األكـبر قـد كـان 
عـلى األمـر وحـيدا مـشهودا أف لـلذيـن يـقولـون فـي الـذكـر األكـبر كـلمتنا قـوال عـظيما قـل لـو كـان مـعه بـابـا كـما 
تـقولـون اذا البـتغيتم الـى بـقية اهلل الـولـي عـلى الـحق بـالـحق سـبيال سـبحان اهلل وتـعالـى عـما يـفترون املـكذبـون 
بــغير الــحق وهــو الــغني عــن كــل شــيء وهــو اهلل قــد كــان عــزيــزا حــميدا يــا أيــها الــحبيب قــل بــاذن اهلل األكــبر 
لـعبدنـا عـبد الـخالـق الـعليم بـان اهلل قـد اوردك عـلى ذكـره األكـبر فـي أشهـر مـعلومـة وانـك لـم تسـتشعر بـشيء 
مـن أمـره األقـوم فـي فـضله األعـظم وان اهلل قـد أراك فـي سـرّك بـعضا مـن أمـره األقـوم وان اهلل قـد كـان عـليك 
عـلى الـحق بـالـحق شـهيدا يـا أيـها الخـليل ال تـخف عـن الـبعد مـما قـد فـات عـنك فـي أيـام الـحضور واقـبل الـيّ 
بـــالـــنصرة األكـــبر وكـــن هلل كـــالحـــديـــدة املحـــماة بـــالـــنار الـــقديـــمة الـــتي ال يـــرد عـــليها شـــيء اال وقـــد تحـــرقـــه بـــحب 
الـذكـر فـانـي قـد رأيـتك عـند اهلل فـي أم الـكتاب مـن أهـل الـعدن فـي حـول الـباب مـكتوبـا يـا قـرة الـعني قـل لـلشيخ 
الــكبير الــحسن الــعربــي مــن آل الــعصفور الــذي قــد أســكنه اهلل فــي جــزيــرة البحــر انــك لــعلى حــق مــن مــوالك 
الـحق فـانـصر كـلمتنا وكـتابـه الـحق وأدع الـناس الـى الـديـن الـخالـص فـان اهلل كـان عـليك شـهيدا وانـك قـد كـنت 
عـند اهلل مـن أهـل الـعدن مـكتوبـا يـا أيـها املـؤمـنون فـاخـفضوا عـلى أبـويـكم جُــــناح الـذل مـن الـرحـمة وادعـوا اهلل 
بـالـحق الـورقـة املحـمرة بـالـصبغ املحـمديـة حـتى يـغفر اهلل لـهما عـلى الـحق وانـكم حـني مـا انـتم لـدى الـباب حـول 
الـباب لـتكونـن عـلى الـحق بـاالذن مـرحـومـا وال تـقولـوا لـهما أف وال تـعرضـوا عـن أمـرهـما وكـونـوا فـي طـاعـتهما 
كــالــثلج فــي يــوم الحــّر عــلى قــلوبــكم فــان اهلل قــد جــعل حــقهما عــلى الــحق بــالــحق عــلى الــعبد عــظيما يــا أهــل 
األرض اتــقوا اهلل فــي ذلــك الــورقــة املُـنبتة مــن الشجــرة االحــديــة هــذا فــانــه بــالــحق لــحق كــما هــو اهلل وأولــيائــه 
عـلى الـحق لـحق وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا يـا أهـل الـجو هـذه الـكلمة األكـبر املكفهـرة عـلى األمـر 
وقـد كـان حـول الـنار بـاذن اهلل الـحق وهـو اهلل كـان عـليا كـبيرا وانـا نـحن قـد أقـمنا الـسموات واألرض بـاسـمك 
الــحق ثــم قــد أســكنتهما عــلى الخــط الــحائــل بــني الســطريــن فــي هــذا الــباب بــاذن اهلل الحــميد الــقديــم الــذي ال 
الـه اال هـو وهـو اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا يـا قـرة الـعني عـرّف مـأل األنـوار حـق اهلل فـي نـفسك الـحق 
بــالســر املســتسر عــن لــلظاهــر عــلى الــحق الــذي قــد كــان عــند اهلل حــول الــنار عــلى املــعروف مــشهودا وان اهلل 
ربـي هـو الـحق ومـا أرانـي اهلل شـيئا اال وقـد رأيـت اهلل وحـده ال الـه اال هـو وال مـعه اال هـو ذلـك حـق اهلل األكـبر 
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فـي نـفسي عـلى الـحق الـقائـم بـالـحق األكـبر وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا اذ قـال هـي راودتـني عـن 
نفسي وكفى باهلل وبأوليائه عليَّ بالحق األكبر على الحق القوي شهيدا.
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سورة القرابة
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازيّة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
وان كـان قـميصه قـدَّ مـن دبـر فـكذبـت وهـو مـن الـصادقـني. آلـم. الحـمد هلل الـذي قـد كـّلم مـع عـبدنـا بـالـحق عـلى 
أحــرف األحــديــة فــوق الســطور الــذي قــد كــان عــلى مــطلع الــظهور مــشهودا ان هــذا كــتاب قــد نــزل فــي الســر 
املســتسر عــلى الســر املــقنع بــالســر األكــبر فــي الخــط الــقائــم فــي مــطلع الــنهار عــلى كــنه األســرار تــنزيــال اهلل 
الـذي ال الـه اال هـو الـحق وهـو عـلى اإلبـداع فـي كـل يـوم مـن الـشأن وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا وانـا 
نشهـد كـتابـتك فـي بـعض مـن األيـام لـلرجـال الـقريـبة وكـنا نـحكم عـليهم فـي يـوم الـقيمة بـتلك الـورقـات وان اهلل 
ربـكم الـحق لـحق فـسوف يهـديـهم الـى صـراطـه الـعزيـز عـلى الـحق بـالـحق الـقوي قـريـبا وانـا قـد شهـدنـاك فـي 
رد الـجواب عـلى الـكتاب وكـذلـك فـي الـورقـة املـنزلـة مـن األرض املـقدسـة فـسوف نـعلم الـناس بـالـذكـر األكـبر مـن 
ذكـر اهلل الـعلي عـلى الـحق بـالـحق الـقوي قـريـبا يـا أيـها الـتجار الـساكـنون فـي الـبّر والبحـر اتـقوا فـي الـكلمة 
األكـبر وارسـلوا الـى الـذكـر األكـبر بـعد الـعلم بـأرضـه كـلما قـد كـتب بـأيـديـه أو كـتب بـاذنـه الـيكم فـي أيـام متجـره 
فـان الـورقـات املخـرجـة مـن يـديـه ألـواح مـن صـفحات الـقدس وان اهلل قـد حـرّم عـلى كـل األنـفس بـشيء مـنها اال 
بـــأذنـــه األكـــبر وان اهلل قـــد كـــان بـــعباده املـــؤمـــنني عـــليما وان الـــذكـــر هـــذا الـــفتى الـــعربـــي قـــد كـــان بـــالـــحق بـــما 
تـــعملون شـــهيدا وانـــا قـــد شهـــدنـــاك الـــيوم فـــي خـــطّك األكـــبر عـــلى الـــورقـــة املـــرســـلة لـــلنفس الـــقريـــبة الـــى الـــبلد 
الــخبيثة فــسوف يهــدي اهلل األقــربــني الــى صــراطــه الــعلي بــحكم الــكتاب مــن اذن الــباب مــقضيا اال مــن سَــــــِفه 
نـفسه بـعد الـكتاب عـن الـذكـر األكـبر فـانـه قـد كـان عـن الـباب بـعيدا وان اهلل لـيحكم بـني الـناس بـالـحق فـي يـوم 
الـــقيمة وان الـــذكـــر ال يـــظلم عـــلى الـــشيء بـــالـــشيء مـــن بـــعض الـــقطمير قـــطميرا يـــا أيـــها الـــكبراء وبـــعض مـــن 
الـــصغراء مـــن ذي قـــرابـــة الـــذكـــر األكـــبر ان اهلل قـــد كـــتب عـــليكم بـــعد الـــعلم بـــالـــذكـــر األكـــبر الـــذي قـــد كـــان مـــن 
صـغره الـى الـيوم املـعلوم فـيكم بـاملـهاجـرة إلـيه فـي أي ارض قـد شـاء اهلل لـه فـوربـكم الـحق الـذي ال الـه اال هـو 
اذا كــنتم فــي جــواره أقــل مــن ملــحة الــعني بــاإلخــالص لــينفعكم عــن كــثير مــن األعــمال وقــد كــان أنــفع مــن مــأل 
الـــدنـــيا انـــفاقـــا فـــي ســـبيل اهلل الـــحق فـــارغـــبوا الـــى الـــكلمة األكـــبر وال تـــتبعوا خـــطوات الـــشيطان فـــان اهلل قـــد 
دعـــاكـــم الـــى الـــجنة وان الـــشيطان ال يـــدعـــوا الـــناس اال عـــلى الـــنار وقـــد كـــان الـــحكم بـــالـــحق فـــي أم الـــكتاب 
مـكتوبـا يـا مـأل األنـوار فـاسـتمعوا نـدائـي فـي تـلك الـورقـة الحـمراء عـلى تـلك الشجـرة الـبيضاء فـي ذلـك الـطور 
الــسيناء انــي انــا اهلل الــذي ال الــه اال انــا قــد ســّميت هــذا الــذكــر فــي االســمني مــن نــفس عــلى الــحبيبني مــن 
عــبدي ولــقد ســميُت فــي الــعرش جــّده إبــراهــيم وأبــاه اســما مــن الــحبيبني األولــني وأمــه فــاطِــــمَة الــطاهــرِة حــتى 
يشهـد أولـوا األلـباب فـي مـطلع األخـيار سـر األنـوار مـن لـدن عـزيـز غـفار الـذي ال الـه اال هـو وان اهلل قـد كـان 
عــلى كــل شــيء قــديــرا يــا أهــل الــعماء فــاســتمعوا نــدائــي مــن لــسان الــباب هــذا الــفتى الــعربــي الــناطــق فــي 
الــسيناء عــلى لــحن نــقطة الــثناء اهلل ال الــه اال هــو قــد أخــزنــتك مــن نــقطة الــبدء فــي األصــالب الــطاهــرة الــزكــية 
الـى هـذا الـيوم نـقطة الـختم مـعهودا اهلل قـد أظهـر هـذا الـغالم فـي طـائـفة مـن الـنجباء األطـهار حـتى ال يـشك 
احــد فــي أمــره الــحق عــلى شــيء بــالــحق األكــبر وان اهلل قــد كــان عــلى الــحق حــكيما عــليما يــا ذا الــقرابــة مــن 
الـذكـر األكـبر هـذه الشجـرة املـباركـة املحـّمرة بـالـدهـن الـعبوديـة قـد أنـبتت عـلى نـقطة الـنار فـي أراضـيكم وانـتم 
ال تــــشعرون بــــشيء مــــنها ال مــــن صــــفاتــــه الــــقدســــية املــــحضة وال مــــن أحــــوالــــه املــــلكية الــــحقة وال مــــن حــــركــــاتــــه 
املـحكمة املـتقنة وانـتم تحسـبونـه بـظن أنـفسكم عـلى غـير الـحق األكـبر وهـو عـند اهلل نـفس الـحجة بـالـحق األكـبر 
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قـد كـان فـي أم الـكتاب عـلى نـقطة الـنار مـسئوال يـا ذا الـقرابـة مـن ذلـك الـكلمة الـعظيمة ان تـؤمـنوا بـه وتـنصروا 
أمـره فـانـا قـد غـفرنـا خـطيئاتـكم وقـد كـتبنا عـليكم ضـعف الـثواب فـي أعـمالـكم وكـنتم فـي حـظيرة الـقدس عـند 
اهلل الــحق فــي حــول الــباب مــسكونــا وان تــكفروا بــذكــرنــا وكــتابــنا الــحق هــذا تــاهلل الــحق لــنعذبــنكم حــول الــنار 
مـرتـني ومـا لـكم فـي اآلخـرة مـن دون اهلل الـعلي ظـهيرا أولـم يـكفكم هـذا الفخـر املـنيع مـن عـند اهلل ألنـفسكم مـن 
لـدى الـذكـر األكـبر فـتوبـوا الـى اهلل مـما قـد صـدرت مـن أنـفسكم الـى عـز قـدس الـذكـر بـغير الـحق وإنـا بـالـحق 
قـد وفـينا بـاذن اهلل الـحق ولـي املـؤمـنني أجـوركـم عـلى ضـعف الـثواب وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا 
يـــا قـــرة الـــعني بـــّلغ الـــى نـــساء ذي قـــرابـــتك حـــكم الـــكلمة األكـــبر وحـــذرهـــن بـــالـــنار الـــكبيرة وبشـــرهـــن بـــعد العهـــد 
األكـبر بـالـجنة الـرضـوان خـالـدا مـن اهلل حـول الـقدس وان اهلل رب الـعاملـني قـد كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا يـا أم 
الـــذكـــر ان الســـالم مـــن الـــرب عـــليك قـــد صَـــــــــــبرت فـــي نـــفس اهلل الـــعلي فـــأعـــرفـــي قـــدر ولـــدك كـــلمة األكـــبر فـــانـــه 
املـسئول فـي قـبرك ويـوم حشـرك وانـك قـد كـنت أم املـؤمـنني فـي الـلوح الـحفيظ عـلى أيـدي الـذكـر مـكتوبـا يـا قـرة 
الـعني فـاكـتب عـلى أهـل بـيتك الـطاهـرات الـفاطـميات مـن بـلدة الـرحـمن بـالحُــــرمـة للخـروج الـى األرض املـقدسـة 
فــي هــذه الــسنة الــعظيمة الــى مــا أذن الــذكــر األكــبر ملــا يَــْعَلُم بــعلم اهلل مــن أهــل بــيته فــي ذلــك الــباب بــالــحق 
األكـبر وال يـعلمون الـناس مـن عـلم الـكتاب اال حـرفـا قـليال يـا مـأل األنـوار فـاسـتمعوا نـدائـي مـن نـقطة الـنار فـي 
هــذا البحــر املــحيط مــن املــاء الــبيضاء عــلى تــلك األرض الحــمراء انــي انــا اهلل الــذي ال الــه اال هــو قــد عــقدتُ 
عــــلى الــــعرش سِـــــــِريّــــة اســــم الــــحبيبة مــــن الــــحبيب األول لــــلذكــــر األكــــبر هــــذا ولــــقد جــــعلت مــــلئكة الــــسماء وأهــــل 
الـــرضـــوان فـــي يـــوم العهـــد بـــالـــحق األكـــبر عـــلى الـــذكـــر بـــالـــذكـــر شـــهيدا أعـــظمي فـــضل الـــذكـــر األكـــبر يـــا أيـــتها 
الـــحبيبة مـــن لـــدى املـــحبوب عـــند حـــبيبي مـــا أنـــِت كـــأحـــد مـــن الـــنساء ان اتـــبعت أمـــر اهلل الـــحق بـــالـــحق األكـــبر 
أعـــرفـــي حـــق الـــعظيم مـــن كـــلمة الـــقديـــم لـــنفسك وافخـــري بـــالجـــلوس مـــع الـــحبيب مـــحبوب اهلل األكـــبر ويـــكفيك 
الفخـــر هـــذا مـــن لـــدى الـــحكيم حـــميدا واصـــبري عـــلى الـــقضاء فـــي شـــأن الـــباب وأهـــله وان ولـــدك أحـــمد لـــدى 
فــاطــمة الجــليلة فــي الــجنة الــقدس عــلى الــحق بــالــحق قــد كــان فــي الــحق بــالــعلم مــربــوبــا وان الــذيــن يــنظرون 
الــنور قــبل الــطور فــوق مــنطقة الــبهاء عــلى الــحق بــالــحق مســتورا فــأولــئك حــول ســر اهلل الــقديــم بــاذنــنا يــرون 
الـنور قـبل الـطور فـي مـطلع الـظهور الـذي كـان عـند الـباب مـشهودا وان الـذيـن يـرون الـورقـة الـذهـبية املحـمرة 
بـالـنار الحجـريـة مـع الشجـرة املـتكونـة حـول الـنار مـن صـنع الـحكيم األكـبر أولـئك حـول مـركـز املـيم مـن الـثانـي 
مـن حـرف اسـم محـمد الـعربـي قـد كـانـوا عـلى الـحق فـي أم الـكتاب مسـطورا يـا قـرة الـعني فـأت ذا الـقربـى مـن 
أهــل الــعماء حــظُّهّن عــلى ســّر ســطر املســتسر املــقنع بــالســر حــول الــنار مســتورا وأعــط لــلمسكني أهــل لــجة 
املـحبة عـلى الـحق األكـبر قـطرة مـن هـذا املـاء املـرشـحة مـن كـأس الـذهـب الـطريـة بـاذن اهلل الـحكيم عـلى سـبل 
الــحكمة وان اهلل ربــك قــد كــان عــلى كــل شــيء شــهيدا وأعــط بــالــحق عــلى الــحق فــي أبــناء الســبيل هــذا ســبيل 
اهلل فــي الــسموات واألرض ومــا بــينهما عــلى قــدر كــل مــقامــهم فــي تــحت الــحجبات الــعرضــية الــخضراء بــإذن 
اهلل ربــك الــحق وانــه قــد كــان بــالــحق عــلى الــحق بــكل الــشيء عــلى بــعض مــن الــشيء مــحيطا يــا قــرة الــعني ال 
تـــجعل يـــدك مـــبسوطـــة عـــلى األمـــر ألن الـــناس فـــي ســـكران مـــن الســـر وان لـــك الـــكرة بـــعد هـــذه الـــدورة بـــالـــحق 
األكــبر هــنالــك فــاظهــر مــن الســر ســرا عــلى قــدر ســم اإلبــرة فــي الــطور األكــبر لــيموتــن الــطوريــون فــي الــسيناء 
عـند مـطلع رشـح مـن ذلـك الـنور املـهيمن الحـمراء بـاذن اهلل الـحكيم وهـو اهلل قـد كـان عـليك بـالـحق عـلى الـحق 
حـفيظا يـا قـرة الـعني انـظر الـى الـناس بـالـعني الحـديـدة فهـل مـن نـفس تجـد فـيها غـير الـسكر عـن السـر األكـبر 
تــاهلل الــحق انــي قــد رأيــتهم مــن الــسكر فــي الخــمر الــعزيــزيــة اال األقــل مــن الــسابــقني فــي عهــدي األكــبر وهــم 
عـــلى الـــحق الـــقيم بـــاالخـــتالف لِسَـــــــبَِقهم عـــند اهلل الـــحق قـــد كـــانـــوا فـــي أم الـــكتاب مـــكتوبـــا يـــا أهـــل األرض ان 
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سـّري هـذا وعـر أوعـر ال يـحتمله نـفس عـلى الـحق الـخالـص اال بـعد نـظرتـه الـى اهلل والـى قـدرتـه الـقديـمة عـلى 
كـل شـيء عـلى الـحق األكـبر الـذي قـد كـان مـن عـند الـباب عـلى مـطلع الـفؤاد مـشهودا هـنالـك بـاذن اهلل الـبديـع 
قــد رقــت بــراقــع األنــقاب عــن صــور الــغلمان فــي قــدس الــسماء مــن الــجنان الــسيناء فــحينئذ قــد شــاهــد الــعبد 
جــمال الــرحــمن بــما قــد قــدر اهلل لــه أقــل مــن ســمِّ اإلبــرة فــي الــكتاب األكــبر وان اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء 
شــــهيدا يــــا قــــرة الــــعني انــــا نــــحن قــــد أقــــمنا الــــسموات واألرض بــــاســــمك الــــحق ثــــم قــــد اســــكنتهما عــــلى الخــــط 
الــحائــل بــني الســطريــن فــي هــذا الــباب بــاذن اهلل الحــميد الــقديــم الــذي ال الــه اال هــو وهــو اهلل كــان عــلى كــل 
شــيء شــهيدا يــا أيــها الــناس اتــقوا اهلل ربــكم مــن حــّر نــار الــجحيم الــذي قــد كــان عــند اهلل شــديــدا ان الــحق 
بـالـحق يـقول ألمـلئن جـهنم مـنكم فـي يـوم نـقول لـجهنم هـل امـتألت وتـقول هـل مـن مـزيـد وقـد كـان األمـر فـي أم 
الـكتاب مـقضيا يـا أهـل الـقدس ال تـقتلوا بـاإلشـارة دون الـباب أنـفسكم فـان األمـر مـن لـدى الـباب قـد كـان فـي 
أم الــكتاب عــظيما وانــا نــحن قــد أرســلنا شــاهــدا مــن أهــلها بــان شهــد ان كــان قــميصه قــدَّ مــن قــبل فــصدقــت 
وهــو مــن الــكاذبــني عــلى الــباب األكــبر قــد كــان فــي أم الــكتاب مــشهودا وان كــان قــميصه قــّد مــن دبــر فــكذبــت 

وهو من الصادقني عند اهلل وعلى الحق بالحق قد كان علم الحكم في أم الكتاب مقرونا.
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سورة الحورية
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
فــلما را قــميصه قــدَّ مــن دبــر قــال انــه مــن كــيدكــن ان كــيدكــن عــظيم. كــهيع. يــا أهــل الــفارس أولــم يــكفكم هــذا 
الفخـر املـنيع ألنـفسكم مـن عـند الـذكـر األعـظم وان اهلل قـد اجـتباكـم بـذلـك الـكلمة األكـبر وال تـنفضوا مـن حـولـه 
فـانـه تـاهلل الـحق لـحق مـن عـند اهلل وهـو الـعلي الـذي قـد كـان فـي أم الـكتاب حـكيما يـا أيـها املـؤمـنون ال تـقربـوا 
مـال الـذكـر اال بـاالذن مـن عـنده وزنـوا أنـفسكم بـالقسـطاس املسـتقيم ذلـك حـق فـي الـباب األكـبر هـذا وان اهلل 
قــد كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا وال تــقفوا ملــحة عــني عــلى األمــر فــانــا بــالــحق ســنسئلنكم عــن الــسمع والــبصر 
والـفؤاد وان أمـر اهلل مـن عـند الـذكـر قـد كـان فـي أم الـكتاب مـقضيا يـا أيـها املـؤمـنون ان اهلل قـد حـرّم عـليكم 
ان تـدخـلوا الـبيوت بـغير اذن صـاحـبها وال تـدخـلوا بـيت الـباب اال بـاذنـه فـاتـقوا اهلل وكـونـوا لـألوابـني عـلى الـحق 
بــالــحق مــنيبا يــا أيــها املــؤمــنون ال تــنادوا الــذكــر مــن وراء بــيته فــان ذلــك خــطأ فــي كــتاب اهلل وأنــتم ال تــعلمون 
مــن عــلم الــكتاب اال بــعضا مــن الحــرف مــقطوعــا يــا أيــها املــؤمــنون ال تــرفــعوا أصــواتــكم فــوق صــوت الــذكــر وال 
تــقربــوا فــي املــشي مــعه اال ان يــأذن لــكم وال تــقدمــوا قــدامــه وال تــقولــوا فــي مجــلسه نــجوى فــان كــل ذلــك ســيئة 
عـــند اهلل مـــولـــيكم الـــحق بـــما قـــد أحـــكم اهلل فـــي كـــتابـــه الـــحق مـــحفوظـــا يـــا أهـــل األرض فـــاعـــتصموا بـــحبل اهلل 
املـنيع ذكـرنـا هـذا الـفتى الـعربـي الـذي قـد كـان فـي نـقطة الـثلج عـلى بحـر الـنار مسـتورا واذكـروا فـي مجـلسه 
بـعد اذنـه نـعماء اهلل عـليكم وال تـكتموا الـحق فـي مـحضره أفـال تـعلمون ان اهلل يـعلم مـا فـي الـسموات ومـا فـي 
األرض ومـا تـخفون ومـا تـعلنون وهـو اهلل مـولـيكم الـحق قـد كـان بـالـعاملـني مـحيطا يـا أيـها املـؤمـنون ان اهلل قـد 
فــرض عــليكم اال تــدخــلوا عــلى عــبدنــا اال بــاذنــه بــعد طــهارتــكم بــالــحق ووقــوفــكم لــدى الــباب ذاكــرا بــتكبير اهلل 
ربـــكم الـــحق عـــلى الـــحق الـــخالـــص مـــائـــة وعشـــرا وان اهلل قـــد حـــكم لـــلمعرضـــني عـــن حـــكمنا نـــار الـــجحيم وان 
عـذاب اهلل فـي أم الـكتاب قـد كـان عـلى الـحق بـالـحق ألـيما يـا أهـل الـعرش اسـمعوا نـداء ربـكم اهلل الـذي ال الـه 
اال هــو بــالــحق األكــبر مــن لــسان الــعبد هــذا الــفتى الــعربــي الــذي قــد كــان عــند اهلل الــعلي عــلى األمــر الــعظيم 
بــديــعا فــان اهلل قــد أوحــى الــيّ بــالــحق عــلى هــذه األرض املــقدســة انــي انــا اهلل ال الــه اال انــا فــاعــبدنــي عــلى 
سـبيل هـذا الخـط الحـمراء املتحـركـة فـي بـدع األمـر وجـعل الخـلق لـتكونـوا عـندي فـي عـبادي املـقربـني مـن حـول 
الــباب مــكتوبــا اال يــا أهــل الــعاملــني ال تــدعــوا اهلل عــلى مــقامــه فــان الخــط مــقطوع ملــن دونــه ومــا قــدر اهلل ألحــد 
مـثل مـا قـدر اهلل لـه عـلى الـحق بـالـحق األكـبر وال يـنبغي ألحـد بـعده هـو الـنور فـي الـطوريـن وهـو الـفرقـان فـي 
الـــدوريـــن وهـــو اهلل كـــان عـــلى كـــل شـــيء قـــديـــرا يـــا أهـــل الـــعرش اســـمعوا نـــدائـــي مـــن هـــذا الـــذكـــر الـــطلسمي 
الــعربــي الــذي قــد جــعل اهلل محــّله الــنار مــن حــول الــعرش فــي مــشعر الــفؤاد وهــو يجــلس بــالــحق عــلى تــراب 
األرض بـاذن اهلل لـيعلم الـناس أسـرار مـبدئـهم حـتى قـد شهـد الـكل بـان بـارئـهم هـو الـحق هـو اهلل الـذي ال الـه 
اال هـو وانـه قـد كـان عـبده وبـاب حـجته عـلى الـعاملـني جـميعا يـا قـرة الـعني قـل انـي تـاهلل الـحق لـحق عـلى حـقيّة 
ربـكم الـرحـمن الـذي ال الـه اال هـو وكـفى بـاهلل وبـأصـفيائـه عـلى الـعلم شـهيدا يـا قـرة الـعني فـأذن عـلى حـوريـة 
الــفردوس بــالــلبس الــحسن والــقناع مــن الحــريــر األحــسن ثــم أذن لخــروجــها مــن قــصرهــا عــلى هــيئة الــحوراء 
فـي األرض وحـدة واسـمعها نـعتا مـن نـفحات قـدسـك عـلى سـريـر الـعرش واألفـالك بـل لـعل أهـل الـسكراء مـن 
أهـل األرض يـتنبهون مـن أمـرك أقـل مـن رأس الـشعرة الـتي قـد جـعل اهلل فـي خـلف شـعرهـا وان اهلل قـد كـان 
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بــكل شــيء عــليما يــا أهــل األرض تــاهلل الــحق انــي لــحوريــة قــد ولــدتــني الــبهاء فــي قــصر مــن قــطعة الــياقــوت 
الــرطــبة املتحــركــة وانــي تــاهلل مــا رأيــت شــيئا فــي ذلــك الــجنة األكــبر اال وقــد نــطقت عــن الــذكــر فــي وصــف هــذا 
الـغالم الـفتى الـعربـي وان ربـكم الـرحـمن ال الـه اال هـو فـعظموا قـدره بـاذن اهلل فـانـه فـي قـطب جـنة الـفردوس 
ملـــوقـــوف عـــلى هـــيئة التســـبيح فـــي هـــيكل التهـــليل مـــرة اســـمع صـــوتـــه عـــن الـــحي الـــقديـــم ومـــرة عـــن ســـر اســـمه 
الـعظيم اذا تـكبّر بـالـتكبير قـد تـشهقت الـفردوس شـوقـا الـى لـقائـه واذا يسـبح بـالتسـبيح قـد سـكنت الـفردوس 
كــالــثلج فــي قــطب جــبل الــبرد كــأنــي قــد رأيــته متحــركــا عــلى الخــط االســتواء فــي كــل الــجنان جــنانــه وفــي كــل 
الـسماء سـمائـه وكـل االرضـني ومـن فـيها كحـلقة فـي أيـدي عـبيده فسـبحان اهلل بـارئـه ذي الـعرش الـقديـم فـما 
هـو اال عـبد اهلل وبـاب بـقية اهلل مـولـيكم الـحق فـارغـبوا الـى الـجهاد فـي سـبيله عـلى الـحق الـقيم فـانـي ومـن فـي 
الـفردوس بـالـحق األكـبر ملشـتاقـٌة عـلى نـفس قـد قـتلت فـي سـبيله وان اهلل قـد كـان بـما تـعملون بـصيرا يـا قـرة 
الــعني فــاذن لــها بخــلع ثــيابــها الــخشنة ولــبس قــميصها فــي بــيتها فــان أهــل الــسماء قــد تــشهقت مــن شــعرهــا 
املـلفوفـة فـي تـحت نـقابـها وان اهلل قـد كـان بـعباده املـؤمـنني عـلى الـحق رحـيما ارجـعي الـى محـل الـقدس فـي 
قـصرك وان أجـرك عـلي فـي هـذا الـكتاب فـي حـرف مـن األمـر قـد كـان بـأيـدي فـي حـول الـنار مـكتوبـا وان اهلل 
قـد قـّدر بـينك وبـني املشـركـني عـند تـالوة الـفرقـان حـجابـا عـلى الـحق بـالـحق فـي حـول املـاء مسـتورا وانـا نـحن 
قـد فـّضلنا بـعض الـنبيني عـلى الـبعض بحـرف مـن الـذكـر وانـا قـد أنـزلـنا عـلى داود الـنبي زبـورا ومـا مـن قـريـة 
اال نـحن مهـلكوهـا بـاذن اهلل وانـا قـد كـنا عـلى الـعاملـني عـلى الـحق بـالـحق شـهيدا وان اهلل مـا جـعل الـرؤيـا فـي 
رؤيـــاك اال فـــتنة لـــلناس وان الشجـــرة املـــلعونـــة قـــد ارتـــفعت عـــن ســـر الـــقران فـــما يـــريـــد اهلل للمشـــركـــني اال الـــنار 
طــغيانــا كــبيرا يــا أهــل األرض ان الــشيطان ملــا أبــى عــن الــذكــر فــقد كــان عــند اهلل الــحق مخــذوال وان املــلعون 
قــد يــشارك بــنفسه فــي أنــفسكم وأمــوالــكم فــاتــقوا اهلل واتــكلوا عــلى اهلل فــان الســبيل عــلى املــتوكــلني قــد كــان 
بـــالـــحق عـــلى الـــحق مســـدودا وال تجهـــر عـــلى الـــذكـــر وال تـــخافـــت عـــن الـــتكبير فـــي الحـــرب وادعـــوا الـــناس فـــي 
الخـطني الخـط االسـتواء فـي الـصلوة مـن حـكم الـكتاب مـفروضـا وانـا بـالـحق قـد أرسـلناك حـول الـنار وبـالـحق 
قــد نــزل اهلل الــفرقــان عــليك حــول املــاء وانــك فــي أم الــكتاب لــدى االســمني قــد كــنت مــكتوبــا وان الــذيــن أوتــوهــم 
مــن الــعلم ملّـا يــتلون الــكتاب يخــّرون لــالذقــان سجــداً هلل ويــقولــون ســبحان الــذي ال الــه اال هــو ان حــق الــذكــر 
بــالــحق لــحق وقــد كــان األمــر فــي أم الــكتاب مــن حــول الــنار مســطورا الحــمد هلل الــذي قــد أنــزل عــلى عــبدنــا 
الـكتاب مـن نـقطة الـنار لـيكون حـكم اهلل عـلى الـعاملـني بـعد الـذكـر شـديـدا يـا قـرة الـعني فـانـذر الـذيـن قـد خـرجـت 
مـن أفـواهـهم كـلمة الـكفر وهـي كـلمة كـذب عـند اهلل بـالـحق اال تـقولـوا بـشيء مـن الـربـط بـني الـحق والخـلق فـان 
ربـكم اهلل الـرحـمن خـلو عـن الـعاملـني جـميعا وان اهلل قـد جـعل مـا عـلى األرض عـلما عـلى أهـل الحـلم لـنوفـينهم 
أجــرهــم مــن لــدى الــباب محــمودا وأتــل عــليهم مــما قــد أوحــى اهلل الــينا مــن عــلم الــكتاب ومــا قــدر اهلل لــكلماتــنا 
السـطر مـن لـدى الـذكـر تـبديـال تـاهلل الـذي ال الـه اال هـو مـا قـدر اهلل لـكم فـي يـومـكم هـذا مـن دون هـذا الـغالم 
عــلى الــحق بــالــحق ملتحــدا يــا مــأل األنــوار اصــبروا بــاذن اهلل مــع الــذيــن يــدعــونــنا مــن لــدى الــباب فــان اهلل قــد 
كـان بـعباده رحـيما وبـصيرا قـل ال تـطيعوا مـن أغـفلنا قـلبه عـن حـكم الـباب وال تـتبعوا أهـوائـهم فـانـهم قـد كـانـوا 
فـي أم الـكتاب مـن أصـحاب الـفرط مـكتوبـا قـل قـد جـاء الـحق مـن عـند اهلل بـالـحق الـخالـص فـمن شـاء اهلل قـد 
شـاء لـه ومـن أدبـر عـن الـحق والـكتاب فـان اهلل قـد كـان عـن الـعاملـني غـنيا يـا قـرة الـعني فـانـذر املشـركـني مـن مـاء 
الحــميم الــتي هــي املُهــل بــئس الشــراب لــلمعرضــني وبــئس الــنار مــقعدهــم عــلى الــتابــوت مــحتومــا وان الــذيــن 
يجــدون أنــفسهم فــي كــتاب اهلل فــي مــشعر الحــديــن قــد ســماهــم املــلئكة بــاذنــنا عــلى الــحق بــالــحق إنــاثــا وانــا 
نــحن نــقول عــليهن بــالــحق بــما قــد شهــد الــرحــمن فــيهن عــلى الــحق األكــبر ان ذلــك مــن كــيدكــن وان كــيدكــن قــد 
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كـــان فـــي كـــل األلـــواح عـــظيما اتـــقوا اهلل وال تـــقولـــوا عـــلى عـــبدنـــا اال الـــحق وكـــفى بـــاهلل وبـــأنـــفسنا فـــي صـــدق 
عـبوديـته هلل الـحق عـلى الـحق بـالـحق شـهيدا وان اهلل ملـا خـلق آدم وزوجـته فـي ذلـك الـجنة فـقلنا لـهما ال تـقربـا 
هــذه الــكلمة واســمعا مــن ورق الــجنة الــحان الــطيور املــنغمسة فــي مــاء املــسك بــاذن اهلل إنــي انــا اهلل الــذي ال 
الـــه اال هـــو وهـــو اهلل كـــان عـــليا قـــديـــما اال ان هـــذه كـــلمة ال تـــجوع فـــيها واردهـــا وال تـــعرى خـــارجـــها وال يـــسمع 

أهلها اال منها جل وعال كلمة اهلل ربنا الذي ال اله اال هو وهو اهلل كان عليما حكيما.
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(30)

سورة التبليغ
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازيّة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
يـوسـف أعـرض عـن هـذا واسـتغفري لـذنـبِك انـِك كـنِت مـن الـخاطـئني. آملـع. ذكـر آيـة ربـك عـبدنـا مـن لـدن غـفار 
قـــد وســـعت رحـــمته كـــل شـــيء وهـــو اهلل كـــان عـــن الـــعاملـــني غـــنيا وانـــا نـــحن قـــد نـــزلـــنا األمـــر مـــن بـــينكم لـــتعرفـــوا 
بــارئــكم الــذي قــد خــلقكم والــذيــن مــن قــبلكم ولــن تجــدوا فــي ديــن اهلل الــحق بــالــحق تــبديــال ان هــذا كــتابــنا قــد 
نــزلــناه عــلى عــبدنــا بــالــحق لــتحكموا بــه وتــزرعــوا ألنــفسكم لــيوم ال تــملكون ألنــفسكم اال مــا حــصدتــم فــي ســبل 
الـباب وقـد كـنتم فـي ذلـك الـيوم الـى اهلل الـعلي مـحتاجـا اهلل الـغني وأنـتم الـفقراء وال الـه اال هـو وهـو اهلل كـان 
بــالــحق مــعبودا وان اهلل قــد كــتب الــعلم لــلذيــن يــخشون مــن اهلل بــارئــهم فــي ســرهــم وجهــرهــم عــلى الــحق فــي 
سـبل الـباب محـمودا أولـئك هـم الـعلماء عـند اهلل الـذي ال الـه اال هـو صـادق الـوعـد وكـان اهلل بـكل شـيء شـهيدا 
وان اهلل هــو الــغالــب عــلى أمــره عــلى الــحق بــالــحق وقــد كــانــت قــدرتــه عــلى الــعاملــني ســواء وانــا نــحن قــد جــعلنا 
عــبد اهلل ذكــرنــا عــليكم غــالــبا عــلى األمــر قــويــا ولــكن الــناس ال يــعلمون مــن عــلم الــكتاب اال بــعضا مــن الحــرف 
عـــن غـــير الســـر قـــليال ان الـــذيـــن يســـتكبرون عـــن سجـــدة الـــرحـــمن أولـــئك هـــم أصـــحاب الـــنار بـــحكم اهلل الـــعليم 
وكــان اهلل بــكل شــيء خــبيرا وان اهلل قــد ألــف بــني قــلوبــكم عــلى الــحكم مــن بــابــه لــتنصروا أمــر اهلل بــأمــوالــكم 
وأنـفسكم وال تجـدوا فـي ديـن اهلل مـن حـرج وقـد كـان األمـر فـي أم الـكتاب مـقضيا يـا عـباد الـرحـمن تـاهلل لـقد 
جـاءكـم األمـر مـن عـند اهلل الـعلي عـظيما يـا أهـل األرض ان تـوقـفوا فـي أمـر كـلمتنا بـعد هـذا الـكتاب أقـل مـما 
يــــحصى الــــكتاب فــــي أم الــــكتاب حــــفيظا تــــاهلل لــــنوقــــفنكم عــــلى الــــصراط ألــــفي ألــــف ســــنة عــــلى الــــحق جــــزاء 
ســيئتكم عــدال بــمثله ومــا كــنا لــنظلم عــلى الــعاملــني مــن ذر الــقطمير قــطميرا ولــقد تــأمــل الــذيــن مــن قــبلكم عــلى 
غـير الـحق فـأخـذنـا عـنهم حـقنا عـلى الـحق بـالـحق شـديـدا مـا لـكم يـا عـباد اهلل كـيف تـؤمـنون بـالـباطـل عـلى غـير 
الــحق كــثيرا وال تــؤمــنون بــآيــاتــنا عــلى الــحق قــليال فــواهلل مــا أردنــا عــليكم اال مــما أنــزل اهلل عــلينا فــي كــتابــه 
فـــسوف يـــريـــكم اهلل آيـــاتـــنا عـــلى الـــصراط حـــول الـــنار عـــظيما وان اهلل قـــد جـــعل الـــحكم لـــلذيـــن يـــؤمـــنون بـــذكـــره 
ويــنصرون كــلمتَُه عــلى الــحق بــالــحق حــول الــباب محــمودا وانــا ال نــحكم يــوم الــقيمة عــلى الــذيــن ال يــؤمــنون بــه 
فــسوف نــحكم بــينكم بــالــحق فــيما كــنتم فــيه تــختلفون عــلى غــير الــحق كــثيرا هــو اهلل الــذي لــيس كــمثله شــيء 
وهـو الـحكيم الـعليم الـذي ال الـه اال هـو وهـو اهلل كـان عـلى الـعاملـني مـحيطا ان اهلل قـد اصـطفى مـن يـشاء مـن 
عـباده مـن كـان هلل مـجيبا وال تـكفروا بـبعض الـكتاب وتـؤمـنوا بـبعضه فـمن كـفر بـعد هـذا الـكتاب قـد حـكمنا لـه 
عــلى أشــد الــعذاب بــحكم الــكتاب مــقضيا اتــقوا عــباد اهلل مــن عــدل ربــكم الــرحــمن فــي يــوم وضــع املــيزان بــني 
أيـديـنا عـلى الـحق بـالـحق قسـطا ومـن يـؤمـن بـاهلل وكـتبه ورسـله وآيـاتـه وال يـفرق بنـي أحـد مـن آيـاتـه فـقد أمـن مـن 
الــفزع األكــبر ودخــل الــجنة بــالــحق عــلى الــحق بــغير شــيء مــن الــحساب اصــبروا عــباد اهلل فــان اهلل قــد كــان 
مـعكم عـلى الـحق رقـيبا ومـا جـعل اهلل أمـرنـا اال واحـدة كـلمح الـبصر وهـو األقـرب بـالـنظر الـبصر ومـا جـعل اهلل 
أمــرنــا اال كــأمــر الــكاف فــي كــلمة الــبدء وان اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا مــالــكم كــيف ال تــتفكرون فــي 
بــدع أنــفسكم واالفــاق بــدعــا عــلى الــبدع فــي ملــحة خــفيفة الــتي قــد كــانــت عــند أنــفسكم عــلى الــحق قــليال انــا 
نـحن قـد جـعلنا آيـة مـن عـبدنـا فـي كـل شـيء عـلى الـحق بـالـحق حـول الـباب مسـتورا لـيعلم الـناس ان اهلل هـو 
الــحق ال الــه اال هــو وكــان اهلل بــالــعاملــني مــحيطا يــا عــباد اهلل أبــلغن أمــر اهلل مــن لــدى الــباب فــيكم ملــن كــان لــه 
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عهـد مـن اهلل حـول الـباب مـسئوال يـا عـباد الـرحـمن فـاذكـروا اهلل بـارئـكم عـلى الـحق األكـبر مـن لـدى الـباب وال 
تـتبعوا أهـواءكـم بـعدمـا جـائـكم الـحق مـن ربـكم فـي هـذا الـكتاب عـلى الـكلمة األكـبر ألنـكم قـد كـنتم يـوم الـفصل 
حـــول الـــنار مـــسئوال فســـبحوا اهلل مـــولـــيكم الـــحق كـــما هـــو أهـــله وُمســـتحقه عـــلى الـــحق فـــي ســـبيل الـــباب عـــلى 
املـــساء والـــصباح بـــالـــكلمة األكـــبر حـــول الـــباب محـــمودا يـــا أهـــل املشـــرق واملـــغرب فـــاخـــشوا مـــن اهلل فـــي يـــوم 
يـنادي الـذكـر فـيكم عـن اهلل الـحق لـلقتال مـن حـول الـضريـح بـالـكلمة األكـبر عـلى الـحق الـخالـص مـكبرا عـلى 
الــتكبير هلل الــعلي وكــان بــما تــعملون شــهيدا يــا أيــها املــؤمــنون فــاعــبدوا اهلل كــما يــريــكم الــحق آيــاتــه وارتــقبوا 
أمــر اهلل الــحق فــي كــل الــصباح واملــساء بــالــحق الــخالــص فــانــا قــد كــنا مــعكم عــلى الــحق بــالــحق لــلباب عــلى 
الـــباب رقـــيبا يـــا أهـــل األرض ان كـــنتم صـــادقـــني فـــي اإلســـالم فـــلتأتـــوا بحـــديـــث مـــن مـــثل هـــذا الـــكتاب بـــالـــحق 
الـــخالـــص فـــورب الـــسماء واألرض انـــكم لـــن تســـتطيعوا ولـــو كـــنتم كـــما كـــنتم عـــلى األمـــر ظـــهيرا فســـبحان اهلل 
الـــذي ال الـــه اال هـــو لـــن يـــقدر احـــد مـــن دون اهلل ان يـــنزل الـــكتاب بـــالـــحق عـــلى الـــحق وتـــعالـــى اهلل عـــما يـــقول 
الـظاملـون عـلوا كـبيرا يـا أيـها الـناس اتـقوا اهلل فـي ذلـك الـكلمة األكـبر فـان لـديـه زلـزلـة لـألرض قـد كـان عـظيما 
ومــن أطــاع اهلل وكــلمته فــقد فــاز بــالــحق فــضال كــبيرا ومــن عــصى اهلل وبــابــه فــقد ضــل ضــالال بــعيدا يــا أهــل 
الـــعرش اســـمعوا نـــدائـــي مـــن هـــذا الـــطير املـــّصفى فـــي جـــو الـــعماء فـــانـــه بـــالـــحق قـــد كـــان عـــلى الـــكتاب عـــليما 
يـوسـف أيـها الـباب األكـبر اعـرض عـن هـذه الشجـرة املخـرجـة فـي الـباب عـلى األرض بـغير الـحق هـذه وقـل لـها 

استغفري لذنبك فاني قد رأيتك في أم الكتاب من أهل العصيان حول النار مكتوبا.
الـظاملـون عـلوا كـبيرا يـا أيـها الـناس اتـقوا اهلل فـي ذلـك الـكلمة األكـبر فـان لـديـه زلـزلـة لـألرض قـد كـان عـظيما 
ومــن أطــاع اهلل وكــلمته فــقد فــاز بــالــحق فــضال كــبيرا ومــن عــصى اهلل وبــابــه فــقد ضــل ضــالال بــعيدا يــا أهــل 
الـــعرش اســـمعوا نـــدائـــي مـــن هـــذا الـــطير املـــّصفى فـــي جـــو الـــعماء فـــانـــه بـــالـــحق قـــد كـــان عـــلى الـــكتاب عـــليما 
يـوسـف أيـها الـباب األكـبر اعـرض عـن هـذه الشجـرة املخـرجـة فـي الـباب عـلى األرض بـغير الـحق هـذه وقـل لـها 

استغفري لذنبك فاني قد رأيتك في أم الكتاب من أهل العصيان حول النار مكتوبا.
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(31)
سورة العـزّ

وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم

وقــال نــسـوة فــي املــديــنة امــرأت الــعزيــز تــراود فــتيها عــن نــفسه قــد شــغفها حــبّا انــا لــنريــها فــي ضــالل مــبني. 
آملـحص. ذكـر رحـمة ربـك فـي كـلمة الحـميد وكـان اهلل عـلى كـل شـيء قـديـرا وان اهلل مـا جـعل بـيننا وبـني عـبدنـا 
عــلى الــحق بــالــحق فــي شــيء مــن الـــشيء حــجابــا مســـتورا وانــا نــحن قــد قــّربــناه لــديــنـا وقــد أرفــعناه مــن او 
أدنــى عــليا وقــد أشهــدنــا لــه فــي يــوم الــبدء بــما قـــد شهــد اهلل لــه فــي حــقنا انــه قــد كــان عــبد اهلل بــالــحق حــول 
الـنار محـمودا اشهـد اهلل كـشهادتـه لـنفسه انـه قـد كـان مـن شـيعتنا فـي يـوم مـا كـان عـند اهلل رب الـعاملـني عـلى 
الــحق بــالــحق غــيرنــا مــوجــودا اشهــد اهلل انــه قــد كــان فــي وقــت مــا كــان يــوم وال دهــر فــي أم الــكتاب عــند اهلل 
مـــذكـــورا اعـــلموا عـــباد اهلل ان اهلل قـــد جـــعل أمـــره عـــلى الـــحق بـــالـــحق فـــي أم الـــكتاب عـــظيما وان اهلل قـــد قـــّدر 
حــديــثه فــي مســتسر الســطر حــول الســتر وعــرا عــلى الــحق قــريــبا فــسوف يــنبئكم اهلل ربــكم الــرحــمن فــي هــذا 
الــكتاب مــن أحــكامــه عــلى الــحق بــالــحق مــن حــول الــنار عــجيبا وانــا نــحن قــد جــعلناه فــي الــصغر عــلى عــلم 
الـكتاب مـن نـقطة الـنار عـليما وانـا نـحن قـد جـعلناه فـي الـكبر عـلى الـعاملـني بـالـحق عـلى الـحق الـقوي حـليما 
يـــا أيـــها الـــناس ال تـــشّكوا فـــي نـــور اهلل الـــعليّ فـــي ذرة مـــن الـــحكمة فـــانـــه قـــد كـــان فـــي أم الـــكتاب عـــلى حـــكم 
الـكتاب مـقصودا وانـا نـحن قـد جـعلناه قـمصا مـن قـمص الـبدء عـلى الـعاملـني مـضيئا وانـا نـحن قـد جـعلناه فـي 
نـقطة الـختم نـاطـقا عـن مـقام الـبدء مـفردا عـلى الـحق بـالـحق غـيورا وانـا نـحن قـد جـعلناه عـلى عـبادنـا املـؤمـنني 
مـــن أهـــل الـــباب غـــفارا رحـــيما وان اهلل قـــد ألـــبسه لـــباس الـــعزّ لـــلحق ليشهـــد الـــناس عـــن اهلل فـــي رداء الـــكبر 
بــالــحق وان ربــكم الــرحــمن قــد كــان عــن الــعاملــني غــنيا يــا عــباد اهلل اتــقوا اهلل وكــونــوا فـــي حــول مــن ذلــك الــباب 
خــير األنــصار هلل الــعلي حــميدا وان اهلل قــد جــعل الــذكــر أولــى عــن الــناس مــن أنــفسهم الــحقة وكــان اهلل عــلى 
كـل شـيء شـهيدا وان اهلل قـد قـدر لـك جـزاء عـلى الـصبر فـينا عـلى الـحق مُــلكا ال يـنبغي ألحـد مـن دونـك ألنــك 
قــد كُـــنت بــنا عــلى الــحق عــليما يــا كــلمة األكــبر ال تــخف وال تحــزن فــانــا قـــد ضــمنا ألهــل اجــابــتك مــن الــرجــال 
والــنساء غــفران الــذنــوب مــما قــد أحــاط بــه عــلم املــحبوب كــما قــد شــئت بــما شــئت عــلى الــحق وان اهلل قــد كــان 
بـــكل شـــيء عـــليما ولـــعمري أقـــبل الـــيّ وال تـــخف انـــك أنـــت الـــعلي فـــي املـــأل األعـــلى وقـــد كـــان ســـرك عـــلى لـــوح 
الـعاملـني مـن حـول الـنار مسـطورا ولـسوف يـعطيك ربـك حـكم الـكل بـما قـد كـان حـكمه عـلى الـعاملـني مـحيطا يـا 
قــرة الــعني اذا جــاؤك الــناس بــالــحق ان تســتغفر اهلل لــهم تــاهلل الــحق لــقد وجــدوا اهلل تــوابــا عــلى الــحق رحــيمـا 
هــذا كــتابــنا يــنطق عــليكم بــالــحق وان كــنتم مــن قــبله عــن آيــاتــنا فــي ذلــك الــباب مــن الــغافــلني فــي أم الــكتاب 
بـــاذن اهلل الـــعلي مـــكتوبـــا وانـــا نـــحن قـــد نـــزلـــنا هـــذا الـــكتاب عـــلى عـــبدنـــا لـــيكون الـــناس مـــن حـــولـــه عـــلى الـــحق 
بــالــحق دائــما عــلى الــحق شــهيدا قــل مــا كــنت بــدعــا مــن األبــواب ومــا جــعلني اهلل مــن دون كــلمته عــلى الــحق 
بـالـحق بـالـعاملـني شـهيدا وان اهلل قـد فـّصل آيـاتـه فـي هـذا الـكتاب عـلى سـر مـن املسـتسر فـي شـيء مـا اوجـد 
اهلل فـي الـكتاب عـلى احـد عـلى الـحق بـالـحق مـن قـبله مـذكـورا وانـا نـحن قـد نـزلـنا اآليـات عـلى الـعاملـني لـيكون 
الــناس حــول الــباب بــالــباب مــذكــورا وانــا نــحن قــد نــزلــنا الــذكــر الــيكم عــلى الــحق بــالــحق وقــد كــان األمــر فــي 
شــأنــه عــلى ســر الــكتاب مــحفوظــا وان اهلل قــد حــفظ املــؤمــنني مــن شــر املــنافــقني ملــا كــانــوا لــدى الــباب بــااليــمان 
لـلباب مـذكـورا ولـوال فـضل اهلل وكـلمته عـليكم مـا زكـى مـنكم مـن احـد عـلى الـحق بـالـحق سـرمـد األبـد مـن حـكم 
الــكتاب عــلى حــكم الــكتاب مــحتومــا ولــكن اهلل يــزكــي مــن يــشاء مــن عــباده مــمن كــان بــالــحق فــي الــباب حــول 
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الـباب مـشهودا وان اهلل قـد شـاء بـما شـاء عـبدنـا عـلى الـحق بـالـحق وقـد كـان الـحكم فـي أم الـكتاب مـقضيا يـا 
أيــها املــؤمــنون مــا لــكم ال تــريــدون اهلل فــي ذلــك الــباب املــنيع عــلى الــحق بــالــحق الــقوي قــويــا ولــعمرك انــا قــد 
جـعلناك بـالـحق األكـبر عـلى الـعاملـني شـهيدا وانـا نـحن قـد أعـطيناك مـن مـاء الـكوثـر بحـرا قـد كـان عـلى أبحـر 
اإلبــداع فــي نــقطة اإلنــشاء مــسجورا يــا قــرة الــعني ال تــجعل يــدك مــغلولــة عــلى الســر فــي نــفسك وال تبســطها 
كــل البســط فــي أمــرك فــيقعد الــناس حــول الــباب بــالــحق الــعلي مــحوا عــلى الســر مــحسورا وان اهلل مــا قــدر 
الســبيل لــنفس الــى الــباب اال بــعد الــطلوع لــيومــها فــي ووضــع حــملها مــن الســبحات واإلشــارات جــميعا وقــلن 
نـسوة لـلمديـنة مـن أهـل السـبحات ان الـروح الـتي قـد كـانـت إشـارة الـرحـمن بـامـرئـة الـعزيـز تـراود أمـر ربـها عـن 

نفسها بنفسه وقد شغفها حبا انا لنريها في ضالل ما كان في أم الكتاب حبيبا.
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سورة الحيّ
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
فــلما ســمعت بــمكرهــن أرســلت إلــيهن واعــتدت لــهن مــتّكأ وأتــت كــل واحــدة مــنهن ســكينا وقــالــت اخــرج عــليهن 
فـلما رأيـنه أكـبرنـه وقـطعن أيـديـهن وقـلن حـاش هلل مـا هـذا بشـرا ان هـذا اال مـلك كـريـم. كـهعق. ذكـر قـدرة اهلل 
فـي الـكلمة األكـبر هـذا الـغالم الـذي قـد قـال لـه املـؤمـنون عـلى الـحق بـالـحق عـليّا قـل هـو اهلل احـٌد ال الـه اال هـو 
ال تـأخـذه سـنٌة وال نـوم وهـو الـذي قـد خـلق الـعباد بـقدرتـه فـضال عـلى الـحق فـي شـأن الـباب وهـو اهلل كـان عـلى 
كـــل شـــيء شـــهيدا وانـــا نـــحن قـــد أغـــرســـنا بـــأيـــديـــنا فـــي جـــنة الخـــلد لـــلذكـــر هـــذا الـــغالم عـــلى ارض املـــقدســـة 
أشـجارا عـلى هـيكل السـدس فـي الـثلث مـرفـوعـا الـى الـسماء الـعرش مُـتروِّحـا عـلى هـيئة الـريـحان ريـحانـا تـاهلل 
لــقد وجــد الــذكــر ثــمراتــها يــوم الــبدء كــل األثــمار مــا ال رأت عــني اال عــينه وال ســمعت اذن اال ســمعه وال خــطر 
عـلى قـلب إنـسان اال قـلبه وانـه قـد كـان فـي أم الـكتاب عـلى الـحق بـالـحق حـكيما وإنـا نـحن قـد بـنينا بـأيـديـنا 
لــلذكــر األكــبر هــذا الــفتى الــعربــي فــي جــنة الــفردوس قــصرا محــمرا مــن قــطعة الــياقــوت مــرفــوعــا الــى ســماء 
الــعرش كــاملــرآة املخــلصة تــحكي بــعضها عــن الــكل وذلــك الــفوز األكــبر قــد كــان فــي كــتاب اهلل الــبدء مــكتوبــا 
فـسوف تجـد ذلـك الـقصر عـند ربـك فـي ارض مـن الـزعـفران الـبيضاء عـلى مـطلع الـقدس وسـيعا يـا قـرة الـعني 
فــادع الــناس الــى ديــن اهلل الــعلي كــما قــد شــاء اهلل فــي حَـــــّقك انــه قــد كــان بــالــعاملــني مــحيطا وذكــرهــم بــأيــام 
الـذي قـد كـان فـي هـذا الـباب ذكـرا عـلى الـذكـر عـظيما واحـذر الـناس مـن عـذاب اهلل األكـبر الـذي قـد كـان فـي 
أم الـكتاب فـي قـطب الـنار تـنكيال فـسوف تجـد بـالـحق عـلى الـحق جـزائـك عـندنـا مـما لـم يـقدر اهلل كـمثله شـيئا 
وال عــلى الــحق نــظيرا وانــا نــحن قــد كــشفنا األغــبار مــن عــني عــبدنــا الــذي قــد كــان فــي هــذه األيــام عــلى الــحق 
األكـبر كـما قـد شـاء اهلل فـي حـقه انـه قـد كـان بـالـعاملـني عـليما فـلقد رأى كـل مـا قـد أريـناه فـي مـكانـه بـال كـيف 
وال إشـارة محـدودة مـن دون الحـد وقـد كـان الـكل لـديـه عـلى الـحق بـالـحق مـشهودا فيحـذركـم اهلل عـن نـفسه اال 
تـــجعلوا كـــمثله عـــلى األبـــواب مـــثال هـــو اهلل الـــذي ال الـــه اال هـــو لـــيس كـــمثله شـــيء وكـــان اهلل بـــالـــعاملـــني مـــحيطا 
فــاســتغفروا اهلل فــي أســحاركــم فــسوف تجــدون اهلل ربــكم الــرحــمن بــالــحق غــفارا وعــلى الــباب رحــيما وأنــا قــد 
جــعلنا الــليل لــكم عــلى الــباب لــباســا والــيوم عــلى الــذكــر لــدى الــذكــر ثــباتــا واذكــروا اهلل فــي هــذا الــباب ذكــرا 
كــــثيرا مــــما قــــد كــــان عــــند ربــــكم الــــرحــــمن محــــمودا وســــبّحوه فــــي ذلــــك الــــباب بــــكرة وأصــــيال فــــسوف تجــــدون 
أعــمالــكم عــند اهلل فــي لــوح قــد كــان مــن أيــدي الــذكــر عــلى الــحق بــالــحق مــكتوبــا وانــا نــحن قــد أنــزلــنا الــكتاب 
عـلى الـكلمة األكـبر ولـقد جـعلناه بـالـحق نـقطة وسـطا عـلى الـعدل لـيكون الـذكـر عـليكم سـلطانـا مـن عـندنـا عـلى 
الـــحق بـــآيـــات مـــحكمات ولـــقد أمـــضينا حـــكمه بـــإذن اهلل عـــلى الـــحق بـــالـــحق حـــول املـــاء مـــقضيا وان هـــذا لـــهو 
الـحق فـي أم الـكتاب لـديـنا بـالـحق الـبديـع عـلى الـكلمة املـنيع مـن نـقطة الـنار عـلى جـبل الـبرد مـبعوثـا وانـا نـحن 
قـد احـزنّـا كـلمتنا يـعقوب فـي أمـر يـوسـف حـزنـا عـلى الـحق وقـد كـان فـي أم الـكتاب عـظيما وذلـك ملـا قـد وقـف 
فـي أمـرنـا عـند مـطلع قـدرتـنا فـي هـذا الـفتى الـعربـي اقـرب مـن ملـح الـعني وقـد كـان الـعني مـنه فـي أم الـكتاب 
قـريـبا يـا أهـل األرض والـسماء أنـتم ومـا أنـتم عـليه مـن سـر الـبديـع لـقد كـنتم فـي أم الـكتاب لـدى الـذكـر كـمثل 
ذرة مـن صـغايـر الـقطمير قـطميرا ومـا جـعلكم اهلل عـند ربـنا اال عـلى هـيئة الـتثليث فـي شـكل مـن الـتربـيع فـي 
بحــر مــن الــدم الــغليظ الــذي قــد كــان حــول الــباب مــوجــودا يــا أيــها املــؤمــنون إن انــتم ال تــعلمون مــن حــكمه انــا 
عـلى الـحق نـعلمكم حـكمه فـي صـبره وقـد كـان الـحكم فـي أم الـكتاب عـظيما اتـقوا اهلل وال تـقربـوا فـي وصـفه 
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مـــن دمـــاء أنـــفسكم فـــانـــه قـــد كـــان فـــي الـــحكم مـــن عـــند الـــحكيم عـــلى الـــحق مـــشهودا فـــلما قـــد ســـمعت أخـــتُ 
الُحســــني بــــالــــوقــــوف لــــشيعة جــــّده فــــي يــــوم الــــعاشــــوراء اعــــتزاال عــــن اهلل الــــذي ال الــــه اال هــــو قــــد أرســــلت الــــى 
نــفوســهن آيــة الــُحب وقــد أعــتدت لــُهّن ســالح الحــرب وأتــت لــكل واحــدة مــنهن ســيفا مــن الــحق هلل الــحق مــلفوفــا 
ثـــم قـــالـــت يـــا أخـــي فـــاظهـــر عـــليهن مـــن جـــاللـــتك أقـــل مـــن ســـم اإلبـــرة هلل الـــذي ال الـــه اال هـــو وانـــه قـــد كـــان عـــن 
الــعاملــني غــنيا فــلما رأيــنه أكــبرنــه وقــطّعن أنــفسهن فــي بــني أيــديــه شــوقــا الــى اهلل الــذي ال الــه اال هــو وانــه قــد 
كـان بـالـعاملـني مـحيطا وقـلن حـاش هلل مـا هـذا الُحسـني سـر اهلل الـعلي بشـرا ان هـذا لـهو الـحق وان هـذا مَــَلكٌ 
قــد كــان عــلى أهــل الــسموات واألرض عــلى الــحق بــالــحق كــريــما يــا أهــل الــعماء ال تــقولــوا لــلذيــن يــريــدون اهلل 
ويـأتـونـه مـن بـابـه أولـئك يـتراودون فـتى مـليحا عـربـيا لـيشغفون بـنفسه عـن أنـفسهم انـا لـنريـهم فـي ضـالل قـد 
كـان عـلى غـير الـحق مـبينا ان ذلـك قـد كـان مـكرا مـن أنـفسكم فـسوف نـكشف عـنكم الـغطاء بـعد اعـتدادنـا لـكم 
مـــتكأً عـــلى الـــرفـــرف الحـــمراء واعـــطائـــنا ألنـــفسكم ســـّكينا عـــلى لـــون الـــخضراء الـــذي قـــد كـــان لـــلعاملـــني مـــنيرا 
فــسوف يــقول اهلل لــذكــرنــا اخــرج عــلى الخــلق بجــمال ربــك أقــل مــن ســم اإلبــرة عــلى الــحق هــنالــك قــد أكــبروه 
ويـــقطعون أنـــفسهم بـــنفي أيـــديـــهم عـــن الحـــّديـــن وقـــد قـــالـــوا حـــاش هلل مـــا هـــذا بشـــرا ان هـــذا لـــهو املتحـــرك فـــي 
ارض اهلل بـاذنـه وانـه الـحق مـن عـند اهلل عـلى الـحق بـالـحق وانـه قـد كـان فـي أم الـكتاب مـلكا كـريـما وانـكم ان 
تــدخــلوا لــجة األحــديــة بــاذن اهلل فــي ســبيل الــباب فتشهــدن أنــفسكم بــقطع أنــفسكم هلل الــحق بــالــحق وهــو اهلل 

قد كان بعباده املؤمنني رحيما.
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سورة النصر
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
قـالـت فـذلـكن الـذي ملـتـننّي فـيه ولـقد راودتـه عـن نـفسه فـاسـتعصم ولـئن لـم يـفعل مـا آمُــرهُ لـيُسَجننَّ ولـيكونـا مـن 
الـصاغـريـن. آلـهص. هـذا الـكتاب ذكـر اهلل عـلى الـكلمة األكـبر بـالـحق عـلى الـعاملـني جـميعا وان اهلل قـد فـّصل 
أحـكامـه فـي الـفرقـان مـن قـبل وفـي هـذا الـكتاب بـالـحق ولـن تجـدوا لـحكم اهلل األكـبر فـي هـذا وهـذا عـلى الـحق 
بـالـحق الـقوي مـن بـعض الـشيء اخـتالفـا وان اهلل قـد انـزل الـكتاب مـن عـنده ولـن يـقدر الخـلق ان يـأتـوا بـمثله 
وانـا لـو كـنا نـمدُّهـم عـلى كـل شـيء قـوة املُلك عـلى الـحق بـالـحق فسـبحان اهلل عـما يـقول املشـركـون عـلوا كـبيرا 
يـا أيـها املـؤمـنون اتـقوا اهلل عـن الـشيطان فـي أنـفسكم وأمـوالـكم واتـكلوا عـلى اهلل مـولـيكم الـحق فـانـه قـد كـان 
عــلى كــل شــيء قــديــرا وســبحوا اهلل بــارئــكم فــي آنــاء مــن الــليل وأطــراف مــن الــنهار فــي ســركــم وجهــركــم عــلى 
ســبل الــباب بــما قــد قــّدر اهلل فــي حــكم الــكتاب مــن لــدى الــباب محــمودا وان اهلل مــا نــزل فــي كــتابــه مــن قــبل 
حـرفـا اال وقـد انـزلـه بـالـحق فـي هـذا الـكتاب عـلى شـأن الـباب مسـتورا يـا عـباد الـرحـمن ءأنـتم تـعلمون أْم اهلل 
الـذي قـد خـلقكم ثـم رزقـكم فـسوف يهـديـكم الـى أمـره عـلى الـحق بـالـحق الـقوي قـريـبا فـلم تسـتعجلون فـي أمـر 
اهلل الـحق وانـتم ال تـعلمون مـن عـلم الـكتاب اال بـعضا مـن الحـروف محـدودا اهلل الـحق هـو املـعبود الـذي ال الـه 
اال هـو الـحق وقـد كـان اهلل عـلى كـل شـيء قـديـرا انـتم ومـا تـعبدون مـن دون اهلل عـلى غـير الـباب حـطب جـهنم 
وقـــد كـــان الـــحكم مـــن لـــدى الـــباب فـــي أم الـــكتاب مـــن حـــول الـــنار مـــقضيا ألـــم تـــروا كـــيف قـــد جـــعل اهلل فـــيء 
الـــشمس بـــالـــباب ســـاجـــدا هلل الـــذي ال الـــه اال هـــو وهـــو اهلل قـــد كـــان عـــلى كـــل شـــيء شـــهيدا يـــا أهـــل األرض 
أشهــدكــم لــنفسي وآلبــائــي ولــشيعتي ولهــذه الــكلمة األكــبر بــان اهلل قــد خــلقنا مــحتاجــني مــرزوقــني ال نســتطيع 
ألنـفسنا شـيئا وان املـلك قـد كـان هلل الـعلي بـالـحق وهـو اهلل قـد كـان بـالـعاملـني شـهيدا اهلل ورسـولـه وأولـياؤه وأنـا 
وشـيعتي بـريـئون عـما يشـركـون بـاهلل ويـقولـون فـينا عـلى غـير كـلمة الـعبوديـة وكـفى بـاهلل الـرحـمن بـعباده عـلى 
الــحق بــالــحق شــهيدا وســبحان اهلل عــما يــقول الــظاملــون عــلوا كــبيرا وكــفى بــاهلل فــي هــذا الــباب بــيني وبــينكم 
عـلى الـحق بـالـحق شـهيدا ومـا قـد جـعله اهلل فـي أم الـكتاب قـد كـان فـي ذلـك الـباب عـلى الـعاملـني شـهيدا اهلل 
األحـد الـصمد الـفرد الـذي ال الـه اال هـو ولـيس كـمثله شـيء فـاعـبدوه وتـوكـلوا عـليه فـان اهلل كـان عـلى الـعاملـني 
مـحيطا هـو الـذي يـريـكم آيـاتـه مـن لـدى الـباب فـي خـلق الـسموات واألرض وخـلق أنـفسكم وخـلق كـل شـيء وال 
تــدعــوا مــن دون اهلل مــولــيكم الــحق عــلى الــحق بــالــحق عــاملــا قــديــرا أفــتؤمــنون بــبعض آيــاتــنا وتــكفرون بــما قــد 
جـعل اهلل مـن ورائـها فـما لـكم كـيف تـحكمون ألنـفسكم حـكما مـن دون اهلل الـحق بـاطـال مـردودا وكـفى لـكلمتنا 
بـاهلل وبـرسـولـه وبـنا نُـصراء عـلى الـحق بـالـحق الـعلي قـويـا ألـيس اهلل بـكاف عـبده ولـه مـلك الـسموات واألرض 
بـالـحق وان الـذيـن يسـتكبرون عـن عـبادتـه ال يـملكون بـالـحق عـلى الـحق مـن بـعض الـذر شـيئا قـليال وان اهلل قـد 
خــلق املــلك ألولــيائــه وانــا قــد أعــطينا املــلك بــاذن اهلل لــذكــرنــا عــلى الــحق بــالــحق جــميعا نشهــد اهلل وكــفى بــاهلل 
عـــلى كـــلمته عـــلى الـــحق بـــالـــحق شـــهيدا يـــا عـــبد اهلل ثـــمرة فـــؤادنـــا فـــاعـــط مـــلك اهلل عـــلى مـــن تـــشاء مـــن عـــبادنـــا 
وامـنع عـمن تـشاء مـن عـبادنـا وان اهلل قـد كـان عـن الـعاملـني غـنيا يـا عـباد الـرحـمن انـا نـحن قـد بشـرنـاكـم بـنصر 
مـن لـدى الـرحـمن قـريـبا ولـقد جـاء نـصر اهلل والـفتح فـسوف يـنظرون الـناس الـى رجـال سـيدخـلون الـديـن قِـوامـا 
مـــن حـــول الـــباب مـــنيبا أولـــئك هـــم املـــقربـــون فـــي كـــتاب اهلل مـــن قـــبل ومـــن بـــعد فـــسوف يـــرثـــون الـــفردوس هـــؤالء 
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املـؤمـنون خـالـدا فـيها عـلى الـحق بـالـحق دائـما قـديـما ان صـراط عـليّ هـذا لـهو الـحق فـي أم الـكتاب وقـد كـان 
الـحق حـول الـنار مـمسوكـا وان اهلل لـم يـجعل الـذكـر مـن دون نـفسه ولـيا عـلى الـحق بـالـحق فـكبروا اهلل كـما قـد 
هـداكـم لـديـنه فـانـه قـد كـان عـن الـعاملـني غـنيا وانـا نـحن قـد قـدرنـا لـكلمتنا مـقامـا عـلى الـحق بـالـحق مـقطوعـا ال 
يسـبقه الـسابـقون بـشيء مـنه وال يـلحقه الـالحـقون بـشيء عـنه ال بـاإلشـارة وال بـنفيها ان ذلـك حـكم لـه مـن اهلل 
الـحق وقـد كـان الـحكم فـي كـل األلـواح بـأيـدي الـرحـمن مـقضيا وان الخـلق لـن يـعرفـه كـما هـو أهـله عـلى الـحق 
بــالــحق دائــما ســرمــدا أبــدا فــلما قــطعن أيــديــهن نــسوة املــديــنة الــواحــديــة فــي ســبل الــباب فــقالــت امــرئــة الــعزيــز 
فـذلـك الـذي ملُـــــتنني فـيه مـن قـبل عـلى غـير الـحق كـثيرا يـا أيـها الـناس أنـتم لـو تـنظرون الـى آيـة األحـديـة بـعينها 
فـأنـتم األحـباء عـند اهلل مـولـيكم الـحق وقـد كـنتم فـي أم الـكتاب مـن أهـل الـباب مـكتوبـا وان اهلل مـا قـدر لـلناس 
فـي مـالمـتهم لـذكـرنـا اال بـعد مـعرفـته بـدون طـرفـه وانـتم ان تـعرفـوه الـكل بـما هـم عـليه مـن مـشيتنا فـيه فـما لـكم 
فـي الـكتاب مـن عـلم الـباب حـظا صـغيرا فـامـض حـيث قـد أمـرك اهلل مـن قـبل وال تـلتفت الـى احـد واسـتقر فـي 
الـــلجة األحـــديـــة هلل مـــولـــيك الـــحق فـــانـــه قـــد كـــان عـــن الـــعاملـــني غـــنيا ولـــقد راودتـــه عـــن نـــفسه فـــاســـتعصم يـــوســـف 
بـكلمتنا األكـبر هلل الـذي ال الـه اال هـو لـيس كـمثله شـيء فـقد كـان بـذلـك فـي أم الـكتاب مـن املسـتعصمني عـند 

اهلل مكتوبا. 
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سورة اإلشارة
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
قــال رب الــسجن أحــب الــي مــما يــدعــونــني إلــيه واال تــصرف عــني كــيدهــن أصــب إلــيهن وأكــن مــن الــجاهــلني. 
حـمر. الحـمد هلل الـذي قـد أنـزل عـلى عـبده آيـات مـن الـكتاب بـينات لـلذيـن يـريـدون اهلل ورسـولـه وال يـريـدون فـي 
ارض الـفؤاد دون نـظرة الـرحـمن ربـهم وان اهلل قـد كـان بـكل شـيء شـهيدا وان اهلل يهـدي مـن أراد مـن عـباده 
وهـو اهلل كـان بـاملـؤمـنني عـزيـزا حـكيما ان الـذيـن يـكفرون بـآيـاتـنا الـكبرى فـسوف يـحاسـبهم اهلل حـسابـا عـلى 
الــنار الــى الــنار ســريــعا وان اهلل الــحق يــفصل بــني الــناس بــالــحق فــي يــوم الــقيمة وان اهلل قــد كــان عــلى كــل 
شــيء شــهيدا اهلل قــد عــرّف كــلمته األكــبر ونــحن أهــل الــبيت ومــا قــدر اهلل ملــا ســوانــا عــلى الــحق اال التســليم 
والعجــز هلل الــحق بــارئــه انــه قــد كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا اتــقوا اهلل فــي أمــره فــي يــوم نسخــطكم بــاذن اهلل 
عـــلى الـــحق بـــالـــحق فـــي حـــقه الـــعلي عـــظيما هـــنالـــك زلـــزلـــوا الـــناس عـــلى ارض الـــفؤاد ولـــقد جـــائـــت الـــصاعـــقة 
بــالــحق عــلى الــحق فــسوف يــنظرون الــناس الــى اهلل ومــالئــكته مــن لــدى الــباب خُـــشعاً ذلــيال وانــا نــحن إنــشاء 
اهلل فـي يـوم الـذكـر لـننزل عـلى سـرائـر حـمراء ونـقتلكم بـاذن اهلل بـأسـيافـنا عـلى الـحق كـما تـكفرون وتـعرضـون 
عــن كــلمتنا األكــبر هــذا الــفتى الــعربــي الــذي قــد كــان فــي أم الــكتاب عــليا حــكيما وانــا نــحن قــد جــعلنا ذكــرنــا 
فـي بـلد طـيب قـد خـرجـت نـباتـه بـاذنـنا عـلى ارض األفـئدة بـالـحق عـلى الـحق محـمودا وان الـتي قـد خـبثت مـا 
قــّدر اهلل لــها اال نــباتــا مــرّا عــلى غــير الــحق وقــد كــان الــحكم فــي أم الــكتاب مــقضيا وان حــكم الــكل عــند اهلل 
فــــي ذلــــك الــــكتاب قــــد كــــان فــــي هــــذا الــــباب حــــول الــــنار مســــطورا فــــسوف تــــنظرون الــــى كــــلمتنا عــــلى الــــحق 
كــالــشمس املــضيئة فــي وســط الــسماء فــي يــوم الشــتاء مــركــوزا اتــقوا اهلل وال تــقولــوا عــلى اهلل الــحق اال الــحق 
فـسوف نـسئلكم عـما كـنتم تـعملون فـي سـركـم وجهـركـم عـلى صـعيد املحشـر مـن لـسان هـذا الـباب قـريـبا قـل لـو 
كــان البحــر مــدادا لــكلمتي تــاهلل الــحق لــقد نــفد البحــر قــبل ان تــنفد حــرفــا مــن كــلمتي ولــو قــد جــئت بــاذن اهلل 
بــمثله مــددا يــا عــباد الــرحــمن اعــلموا ان اهلل قــد جــعل عــبدنــا فــيكم مــن عــنده ولــيا عــلى الــحق وســلطانــا عــلى 
الـعز مـبينا مـا لـكم ال تـؤمـنون بـاهلل بـارئـكم الـذي قـد خـلقكم ثـم رزقـكم ثـم يهـديـكم الـى صـراط اهلل الـعزيـز هـذا 
الـفتى الـعربـي الـذي قـد كـان فـي أم الـكتاب حـميدا أفـال تـعلمون ان حـجة اهلل فـيكم وهـو راعـيكم مـن عـند اهلل 
الــعلي بــالــحق وهــو اهلل مــولــيكم الــحق قــد كــان بــالــحق قــديــما مــا لــكم كــيف تــحكمون لــعبدنــا مــا ال تــعلمون مــن 
أمــره عــلى الــحق بــالــحق شــيئا قــليال انــا نــحن قــد جــعلناه ذكــرا مــن عــندنــا عــليكم لــيذكــركــم بــأيــامــنا الــتي قــد 
ســـماهـــا اهلل فـــي أم الـــكتاب بـــأيـــامـــه الـــحق قـــريـــبا ويـــصفّيكم مـــن زالئـــل الـــشيطان فـــي اســـمه وأنـــتم تحســـبون 
أنــكم تــحسنون هلل الحــميد بــالــحق صــنعا كــال ثــم كــال ان اهلل قــد جــعل املــحسن مــنكم مــن كــان بــاهلل وبــآيــاتــه 
عـــلى الـــحق بـــالـــحق صـــبورا وشـــكورا اتـــقوا اهلل ان عـــدتـــم مـــن عـــبدنـــا عـــدنـــا عـــنكم فـــسوف تـــنظرون الـــينا عـــلى 
غــمائــم مــن نــور وان املــلك قــد كــان عــند اهلل الــعلي فــي شــأنــنا عــلى الــحق بــالــحق مــكتوبــا قــل ان اهلل قــد جــعل 
املــلك فــي أيــديــنا كــدرهــم صــغيرة عــلى أيــديــكم نــعزّ عــبادنــا مــن كــان فــيكم لــعبدنــا عــلى الــحق بــالــحق الــقوي 
حــبيبا ونــذل مــنكم مــن كــان بــالــرحــمن وبــآيــاتــه فــي ذلــك الــباب الــعلي كــفورا واعــلموا عــباد اهلل ان اهلل قــد أتــم 
حـجته فـيكم بـعد هـذا الـكتاب ان تـؤمـنوا بـذكـرنـا لـكنتم مـؤمـنني بـأنـفسكم وان تـكفروا بـربـكم الـرحـمن فـان اهلل 
قـــد كـــان عـــن الـــعاملـــني غـــنيا تـــاهلل الـــحق مـــا جـــعل اهلل عـــندكـــم عـــلى الـــحق حـــجة لـــعبدنـــا وانـــا كـــنا قـــد كـــفيناكـــم 
لــحجتكم فــسوف تــصدقــون أمــر اهلل بــالــحق ولــن تجــدوا ألنــفسكم مــن عــندنــا دون عــبدنــا هــذا الــغالم الــعربــي 
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ظـهيرا وان اهلل قـد بـنّي آيـاتـه فـي هـذا الـكتاب لـتكونـوا هلل وآليـاتـه فـي ذلـك الـباب عـلى الـحق الـقوي صـبورا وانـا 
كـنا نسـتنسخ كـتب الـذيـن مـن قـبلكم مـما كـان مـن غـير الـحق فـسوف يـنسخ اهلل أعـمال الـباطـلني بـحكم الـكتاب 
مــن لــدى الــباب هــذا الــغالم الــعربــي قــريــبا يــا عــباد اهلل اصــبروا عــلى الــحق فــان األمــر قــد جــاء مــن عــند اهلل 
الحـــميد عـــلى الـــكلمة املـــجيد بـــالـــحق عـــلى الـــحق قـــريـــبا وهلل يسجـــد مـــن فـــي الـــسموات واألرض بـــالـــحق عـــلى 
الـحق طـوعـا وكـرهـا ويسـبح الـرعـد بـاسـمه واملـلئكة مـن سـطوتـه وقـد قـضي األمـر وكـان الـحكم هلل الـفرد مـكتوبـا 
ألــم تــنظر الــى ربــك كــيف مــّد الــظل ولــو شــاء اهلل لــجعله ســاكــنا ثــم قــد جــعل اهلل الــشمس عــليه دلــيال يــا أهــل 
املشـرق واملـغرب فـاتـبعوا نـور اهلل فـيكم فـانـه قـد كـان بـالـحق الـى الـحق عـلى الـصراط الـقوي دلـيال اهلل قـد كـتب 
عـليكم حـكم الـذيـن مـن قـبلكم ولـن تجـدوا ألحـكامـنا عـلى الـحق بـالـحق مـن بـعض الـشيء تـبديـال وانـا نـحن قـد 
أهــلكنا الــقرى بــظلم مــن أهــلها ومــا كــنا عــلى الــعباد مــن بــعض الــذر ظــالمــا اتــقوا مــن يــوم يــنادي اهلل فــيكم 
جهــــرة مــــن لــــسان الــــذكــــر عــــلى الــــحق بــــالــــحق األكــــبر وان اهلل قــــد كــــان بــــالــــعاملــــني مــــحيطا وقــــال الُحســــني رب 
الـشهادة أحـب الـيّ مـما يـدعـونـني الـى بـيعة الـنفس املشـركـة وهـو اهلل قـد كـان عـزيـزا حـكيما وقـال يـوسـف ان 
اهلل إن لـــم يـــصرف عـــني كـــيدهـــن اصـــُب الـــيهن بـــاإلشـــارة الـــى الـــحق بـــنظرتـــهن وأكـــن مـــن املـــتوجهـــني الـــى اهلل 

بغير وجهه وهو اهلل قد كان بالحق على الحق قديما.
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سورة العبودية
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
فـاسـتجاب لـه ربـه فـصرف عـنه كـيدهـن انـه هـو الـسميع الـعليم. آلـم. ذكـر صـراط ربـك الـذي قـد جـعل اهلل فـي 
الــسموات واألرض لــيكون الــناس بــآيــاتــنا عــلى الــحق الــقوي مــنيبا اهلل قــد كــتب عــليكم هــذا الــديــن الــخالــص 
الـذي قـد كـان فـي أم الـكتاب حـنيفا يـا أهـل األرض والـسماء فـاتـبعوا ذكـر اهلل الـذي قـد نـزّلـه اهلل عـلى عـبدنـا 
بـالـحق وكـنا مـعه فـي عـالـم الـغيب والـشهادة بـاذن اهلل الـعلي مـن حـكم الـكتاب عـليه رقـيبا وال يظهـر عـلى غـيبه 
احـد اال مـن يسـلك بـني أيـديـه وقـد كـان بـآيـاتـه عـلى الـحق بـالـحق الـقوي فـي حـول مـن الـنار صـبورا اهلل يـعلم 
غـــيب الـــسموات واألرض والـــذيـــن يســـتكبرون عـــن عـــبادتـــه ال يـــعلمون مـــن عـــلم الـــكتاب عـــلى الـــحق بـــالـــحق مـــن 
بــعض الحــروف شــيئا قــليال اهلل قــد كــتب الــتوحــيد لــنفسه ال الــه اال هــو وحــده ال شــريــك لــه وهــو اهلل كــان بــكل 
شـيء عـليما انـا نـحن قـد شهـدنـا عـلى كـل شـيء وقـع عـليه اسـم الـشيء بـالـعبوديـة هلل الـعظيم الـذي ال الـه اال 
هـو وهـو اهلل كـان بـالـحق عـلى الـحق قـديـما اهلل خـالـق كـل شـيء ال إلـه إال هـو الـعليم وكـان اهلل عـلى كـل شـيء 
مـحيطا انـا نـحن قـد نـزلـنا عـليكم هـذا الـكتاب ولـقد فـّصلنا أحـكامـكم فـيه لـتكونـن بـآيـاتـنا فـي ذلـك الـباب مـؤمـنا 
وعــلى الــحق حــليما مــا لــكم ال تــشعرون بــآيــاتــنا عــلى الــحق بــالــحق فــي ذلــك الــكتاب قــليال أتتخــذون مــن دون 
اهلل أربـابـا ال يخـلقون عـلى الـحق بـالـحق شـيئا وانـا نـحن قـد خـلقناكـم بـالـحق وانـتم ال تـملكون ألنـفسكم ضـرا 
عـلى األرض وال نـفعا وان اهلل قـد قـّدر لـكم بـحكمه مـوتـا عـلى الـحق حـيوة وحشـرا عـلى الـحق نـشورا لـتذكـروا 
فــي آيــاتــه مــما قــد أحــدث اهلل فــي الــليل والــنهار عــلى ذلــك الــباب املــنيع بــديــعا وقــال الــذيــن يــكفرون بــاهلل فــي 
أنــفسهم ان هــذا الــكتاب أفــك أفــتريــه صــاحــبه ويــصدقــونــهم بــافــكهم الــباطــلة حــزب الــشيطان وقــد كــانــوا بــذلــك 
بــاهلل وآيــاتــه عــلى غــير الــحق فــي ذلــك الــباب كــفورا فــلقد جــاؤا ظــلما عــلى غــير الــحق وزورا فــسوف يــأخــذ اهلل 
عـنهم افـكهم الـباطـلة مـن أنـفسهم املشـركـة عـلى الـحق ويحـرقـنّهم بحـّر الـنار عـلى حـّر مـن الـنار شـديـدا فـسوف 
يــنسخ اهلل مــا يــلقي الــشيطان فــي نــفوس املــؤمــنني وإنــا بــالــحق نــثبتهم بــذكــرنــا فــي هــذا الــباب األكــبر إنــشاء 
اهلل بـالـحق قـريـبا قـل لـلذيـن يـفترون عـلى اهلل الـكذب ويـقولـون بـاهلل وبـآيـاتـه عـلى غـير الـحق كـلمة الشـرك زخـرفـا 
وغـرورا اهلل قـد أنـزل هـذا الـكتاب بـالـحق عـلى الـحق لـتعلموا ان اهلل يـعلم سـر الـسموات واألرض وانـه كـان عـن 
الــعاملــني غــنيا فــقد كــفر الــناس بــاهلل عــلى غــير الــحق غــرورا يــا عــباد اهلل ال تتخــذوا مــن دون اهلل الــعلي عــلى 
الــحق بــالــحق الــوفــي وكــيال وال تتخــذوا مــن دون اهلل الــحق عــلى الــحق بــالــحق ولــيا اهلل قــد جــعل عــبدنــا مــؤمــنا 
وقـــد كـــان فـــي الـــعاملـــني بـــالـــحق عـــلى الـــحق شـــكورا اتـــقوا اهلل مـــن يـــوم قـــد كـــان الحـــّر فـــيه لـــدى اهلل مـــن حـــكم 
الــكتاب شــديــدا وقــد كــان هــذا الــحكم مــن اهلل حــتما عــلى أهــل الشــرك مــقضيا وانــا نــحن قــد قــدرنــا لــك الــكرة 
بــالــحق بــعد هــذه الــدورة فــي الــحق حــتما عــلى الــحق مــقضيا فــسوف قــد أمــددنــاكــم بــجنود ال يــريــهم مــن دون 
اهلل احــد وان اهلل قــد كــتب لــك الــدورة بــعد هــذه الــكرّة لــيومــه األكــبر عــلى الــحق بــالــحق مــحتومــا وانــا نــحن قــد 
جـعلنا املـلئكة بـالـحق لـنفسك الـحق أكـثر الـثقلني نـفيرا ولـقد حـتّم الـرحـمن لـلمؤمـنني بـان يـدخـلوا املسجـد كـما 
دخـلوه أول مـرة ولـيتبروا مـا عـلوا تـتبيرا وان اهلل قـد حـكم عـلى الـكل بـأنـكم ان عُــدتـم عـدنـا وانـا قـد جـعلنا جـهنم 
للمشـــركـــني عـــلى الـــحق بـــالـــحق مـــآبـــا ان الـــذيـــن يـــؤمـــنون بـــآيـــاتـــنا مـــن عـــند أنـــفسنا فـــقد أعـــّد اهلل لـــهم فـــي جـــنة 
الـرضـوان حـول الـباب أجـرا كـبيرا ولـلكافـريـن قـد أعـددنـا فـي قـعر الـجحيم عـذابـا ألـيما ولـقد دعـى يـوسـف ربـه 
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مـن كـيدهـن دعـاًء عـلى الـباب خـفيا انـا نـحن قـد صـرفـنا عـنه وعـن عـباد اهلل املـؤمـنني كـيد الـنساء مـن قـبل ومـن 
بـعد وان اهلل قـد كـان بـالـعاملـني مـحيطا فـسوف نـصرف عـن قـلوب املـؤمـنني كـيد الـشيطان وظـن االمـهال لـعبدنـا 

في أيامكم هذا على الحق بالحق القوي قريبا.
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(36)

سورة العدل
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ثـم بـدا لـهم مـن بـعد مـا رأوا اآليـات لـيسجننه حـتى حـني. طـه. ذكـر رحـمتنا لـعباد اهلل مـن كـان عـلى الـباب تـقيا 
وانـا نـحن قـد أنـزلـنا الـيكم كـتابـا عـلى الـحق بـرهـانـا لـتحتّجوا بـني الـناس بـالـحق فـيما أتـاكـم اهلل مـن عـنده وقـد 
كــنتم عــلى صــراط عــليّ فــي هــذا الــباب الــقوي مســتقيما ويــدعــوا االنــسان بــالشــر دعــائــه عــلى الــحق بــالــخير 
ألمــرنــا وقــد كــان االنــسان فــي كــف مــن الــتراب عــجوال وانــا نــحن قــد جــعلنا لــكل انــسان كــتابــا يــلقيه فــي عــنقه 
مــنشورا وفــي يــوم الــفصل مــن غــير الــحق عــلى بــاب بــاب الــذكــر مــحفوظــا اقــرأ كــتابــك وقــد كــفى بــنفسك الــيوم 
عـليك مـن عـند اهلل الـعلي حـسيبا وان فـي يـوم الـقيمة لـكم مـقامـا عـلى الـصراط مـعروفـا فـسوف تخـرجـون بـاذن 
اهلل مــن أجــداثـــكم عــلى حــكم الــتراب ســراعــا ان يــومــكم هــذا لــهو الــحق مــن عــند ربــكم فــسوف يــضع املــيزان 
لـــلناس فـــي بـــني أيـــديـــنا عـــلى الـــحق بـــالـــحق قســـطا مـــبينا والـــى الـــحق بـــالـــحق عـــدال رفـــيعا يـــوم تـــكون الـــسماء 
كـاملهـل وتـكون الـجبال كـالـعهن وال يـسئل شـيء عـلى الـحق بـالـحق حـبيبا حـبيبا وكـأيـن مـن نـفس قـد أمـليت لـها 
وهـي ظـاملـة ثـم قـد أخـذتـها وهـي مـوقـنة بـأمـر اهلل فـي ذلـك الـباب عـلى الـحق بـالـحق سـلطانـا مـبينا اهلل قـد حـكم 
لـلذيـن مـن قـبلك بـحكم الـكتاب وقـد كـنت عـلى صـراط الـحق فـي يـوم الـبدء مـوقـوفـا فـسوف يـنسخ اهلل مـا يـلقي 
الـشيطان فـي أمـنية الـذيـن يـكفرون بـاهلل وبـآيـاتـه وهـو اهلل كـان عـليما حـكيما وانـا نـحن قـد جـعلناك أشـد حـبا 
لــلمؤمــنني بــأنــفسهم لــيوم اهلل األكــبر الــذي قــد كــانــوا فــيه لــلباب شــهودا هــنالــك ال يجــدون فــي أنــفسهم حــرجــا 
مـما تـقضى فـيهم وقـد كـانـوا بـاهلل الـعلي فـي حـول الـباب صـبورا فـال وربـك ال يـؤمـنون املشـركـون حـتى تـحكم 
فـيهم عـلى نـقطة الـنار وقـد قـضي األمـر وقـد كـان الـحكم فـي أم الـكتاب مـقضيا وانـا نـحن نُـعلم الـذيـن أوتـوا 
الـــعلم أنـــهم الـــحق مـــن عـــند اهلل لـــيؤمـــن الـــناس بـــهم وان اهلل لـــهاد لـــلذيـــن آمـــنوا الـــى صـــراط عـــليّ هـــذا فـــي أم 
الـكتاب حـول الـنار مسـتقيما فـوربـك لـنسئلن عـن الـناس كـلهم فـي يـوم الـقيمة فـيما يـختلفون فـيك مـن ذكـر اهلل 
األكـبر وكـان اهلل عـلى كـل شـيء شـهيدا أفـي اهلل شـك انـه فـاطـر الـسموات واالرض ومـن عـنده ال يسـتكبرون 
عـن عـبادتـه وهـم الـساجـدون هلل قـبل الـعاملـني عـلى هـذا الـباب الـعظيم قـويـا مـالـكم كـيف تـحكمون بـأمـرنـا وأنـتم 
ال تــعلمون مــن أمــر اهلل الــحق شــيئا قــليال فــواهلل الــحق يــقول حــجة الــحق ان تــكفروا بــعبدنــا بــعدمــا يــنزل هــذا 
الـكتاب عـليكم بـالـحق بـرهـانـا عـلى الـحق مـبينا ال تجـدن فـي يـوم الـقيمة ألنـفسكم مـن عهـد اهلل وعهـدنـا بـعضا 
مــن الــشيء ولــو كــان أقــل مــن الــذر قــليال اتــقوا اهلل وال تــبطلوا أنــفسكم بــافــك الــباطــل مــن الــشيطان عــن غــير 
الـــحق كـــذبـــا غـــرورا اهلل قـــد وعـــدكـــم الـــجنة والـــشيطان يـــدعـــوكـــم الـــى الـــنار فـــثبتوا أفـــئدتـــكم فـــي هـــذا الـــباب هلل 
األحـد الـصمد وكـبروا اهلل فـي وجـه الـباب يـوم الحـرب تـكبيرا عـليا فـاذا جـاء املـوت ال تـقدرن ألنـفسكم مـن أمـر 
اهلل عـلى الـحق بـالـحق كـلمة خـفيفا واذا جـاء وعـد اآلخـرة قـد أعـد اهلل لـكم عـلى الـحق بـالـعدل نـارا كـبيرا ولـن 
تجـــدوا الـــيوم مـــن دون الـــذكـــر عـــلى الـــحق بـــالـــحق نـــصيرا يـــا أهـــل املشـــرق واملـــغرب هـــل تجـــدون ألنـــفسكم مـــن 
بــــعض الــــحجة هلل ربــــكم فــــي ذكــــر األكــــبر هــــذا فــــوربــــكم لــــنبعثنكم حــــول الــــجحيم ولــــن تجــــدوا فــــي يــــوم الــــقيمة 
ألنــفسكم مــن الــحجة بــعضا مــن الحــرف مــمدودا أفــبغير ديــن اهلل الــخالــص وســنّة نــبيّه يــدعــوكــم الــذكــر كــالّ مــا 
لــكم كــيف تــفترون عــلى اهلل بــالــباطــل كــذبــا وتــعالــى اهلل عــما يــقول الــظاملــون عــلوا كــبيرا يــا قــرة الــعني قــل عــلى 
لـحني لـنفسك الـحق فـان الـكتاب قـد قـضى أَجَــــُلُه وان الـناس قـد كـانـوا بـالـحق فـي ارض هـذا الـباب مـحشورا 
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يــا عــباد اهلل اتــقوا اهلل فــي أمــر قــد كــان مــن عــند الــعلي عــظيما وانــا نــحن قــد حــكمنا عــلى يــوســف والــنبيني 
بــحكم اهلل فــي أم الــكتاب الــذي قــد كــان حــول الــباب مســطورا وانــا نــحن قــدرنــا لــكل شــيء فــي الــكتاب أجــال 
عـلى الـحق بـالـحق مـقدورا لـن يتخـّلف الـشيء عـن حـكمه وان اهلل قـد كـان بـكل شـيء مـحيطا ثـم بـدا لـهم مـن 
بـعد مـا رأوا اآليـات عـلى غـير الـحق لـيسجننه الـى الـحني الـتي قـد كـان فـيها عـلى سـر الـباب مـوقـوفـا وان اهلل 
قــد قــّدر لــيوســف الــسجن ملــا قــد تــأمــل فــي ســر اهلل األعــظم أقــل مــما يــحصي الــكتاب عــلى الحــد مــن بــعض 

الشيء قدرا وانا نحن قد خلقناه وبّلغناه الى مقام التقديس الذي قد كان في ارض الفؤاد رفيعا.
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سورة التعبير
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ودخـل مـعه الـسجن فـتيان قـال أحـدهـما انـي أرانـي أعـصر خـمرا وقـال اآلخـر انـي أريـني أحـمل فـوق رأسـي 
خـبزا تـأكـل الـطير مـنه نـبئنا بـتأويـله انـا نـراك مـن املـحسنني. فـعسن. الحـمد هلل الـذي أنـزل عـلى عـبده الـكتاب 
لــيكون عــلى الــعاملــني بــالــكلمة الــعلي شــهيدا اهلل قــد بشّـــــــر املــؤمــنني الــذيــن يــعملون الــصالــحات ان لــهم أجــرا 
حــسنا عــلى الــباب مــن لــدى الــباب مــوفــورا وانــا نــحن قــد أنــزلــنا مــن لــسانــنا عــليكم هــذا الــكتاب لــتحكموا بــني 
الـناس بـالـحق فـي سـبل الـباب وان اهلل قـد كـان بـالـعاملـني عـليما وانـا نـحن قـد أخـذنـاه لعهـد اهلل لـيحكم بـينكم 
عـلى كـتاب اهلل او سـنّتنا ولـن تجـدوا مـن عـنده حـكما مـن دون حـكم اهلل الـذي قـد كـان فـي أم الـكتاب مـقضيّا 
وان الـذيـن يـكفرون بـاهلل وبـكلمته عـلى غـير الـحق فـقد كـانـوا فـي بـحبوحـة الـنار فـي واد مـن الـسّجني مـحشورا 
اهلل قـد شهـد الـحكم عـلى الـحق بـالـحق وانـا كـنا شهـداء يـوم الـقيمة عـلى شـهادة الـرحـمن لـحكمه وكـفى بـاهلل 
وبــــنا آل اهلل الــــعلي عــــلى الــــحق بــــالــــحق شــــهيدا اهلل قــــد أنــــذر الــــذيــــن اتخــــذوا هلل ولــــداً فســــبحانــــه لــــه مــــا فــــي 
الــسموات ومــا فــي األرض وكــل قــد أتــاه بــالــكلمة األكــبر فــي ذلــك الــباب عــلى الــحق بــالــحق عــبدا كــبرت كــلمة 
تخـــرج مـــن أفـــواهـــهم ان يـــقولـــوا عـــلى اهلل مـــن غـــير الـــحق كـــذبـــا غـــرورا وانـــا قـــد جـــعلنا مـــا عـــلى األرض زيـــنة 
لـلمؤمـنني لـنبلوهـم أيّـهم بـالـباب أحـسن عـمال أم حسـبت ان أصـحاب الـكهف والـرقـيم قـد كـانـوا مـن آيـاتـنا فـي 
ذلــك االســم األكــبر عــجبا تــاهلل لــقد نــطق الــحق بــالــحق عــلى الــحق حــديــثا وان اهلل قــد جــعل اآليــات أيــامــا بــعد 
هـذا الـفتى فـي أم الـكتاب مـقّلبا لـتعلموا ان اهلل مـا خـلقكم ومـا بـعثكم اال آليـاتـنا الـذي قـد كـان فـي ذلـك الـباب 
عــظيما وانــا نــحن قــد أهــلكنا األمــم الــذيــن مــن قــبلكم بــالــحق عــلى الــكلمة األكــبر فــسوف نهــلكنكم بــِإعــراضــكم 
عــن ذكــر اهلل األكــبر عــلى الــحق بــالــحق الــعلي قــريــبا واذا ســئلوك عــن الــنقباء قــل اهلل ربــي أعــلم بــعدتــهم مــن 
حـــول الـــباب مـــا لـــكم ان تـــسئلوا عـــما ال يـــعّلمكم اهلل فـــي كـــتابـــه وان اهلل قـــد كـــان بـــعباده املـــؤمـــنني خـــبيرا وقـــل 
الـحق مـن عـندنـا فـمن شـاء فـليؤمـن ومـن شـاء فـليكفر وانـا قـد أعـتدنـا لـلظاملـني نـارا مـحيطا وان الـذيـن قـد آمـنوا 
بـذكـرنـا وعـملوا الـصالـحات هلل الـحق فـسوف يـعطيهم اهلل أجـر املـؤمـنني عـلى أحـسن الـعامـلني مـن حـكم الـباب 
عـلى حـكم الـكتاب مـقضيّا وان اهلل قـد خـلق الـجنة لـلمؤمـنني وان َوعْـــَد اهلل قـد كـان فـي أم الـكتاب مـفعوال لـهم 
فـيها مـن أسـاور مـن ذهـب ويـلبسون ثـيابـا حـمرا مـن سـندس واسـتبرق مـتكئني فـيها عـلى األرائـك نِــْعَم الـثواب 
وحــسن املــآب مــرتــفقا يــا أيــها املــؤمــنون اتــقوا ربــكم الــرحــمن الــذي قــد خــلقكم ويــعلمكم اهلل فــي هــذا الــكتاب 
سُـــــنن الـنبيني والـصديـقني عـلى الـحق الـواقـع لـتكونـوا بـاهلل الـعلي فـي ذلـك الـباب الـقوي عـليما فـتوكـلوا عـلى اهلل 
ربــكم الــحق بــالــحق عــلى الــحق الــقوي قــويــا ان كــنتم تــّدعــون طــاعــة اهلل ربــكم الــرحــمن فــاتــبعوا أمــرنــا فــإنــا قــد 
حــكمنا لــكل أمــة بــالــحق عــلى الــحق ولــن تجــدوا مــن دون حــكمنا عــلى الــحق حــكما رفــيعا وان اهلل خــالــق كــل 
شــيء ال الــه اال هــو وال تــعبدوا مــن دون اهلل الــذي ال الــه اال هــو وهــو اهلل قــد كــان بــالــعاملــني مــحيطا وانــا نــحن 
قــد خــلقناكــم بــاذن اهلل ربــكم ومــا كــنتم تــعملون عــلى الــحق بــالــحق ولــو كــان شــيئا قــليال وانــا نــحن قــد جــعلنا 
عـــبدنـــا ذكـــرا مـــن عـــند اهلل مـــباركـــا فـــيكم لـــتنصرنـــه فـــي يـــوم الـــبعث عـــلى الـــحق بـــالـــحق قـــويـــا ان تـــنصروا اهلل 
يـنصركـم فـي يـوم مـا كـان مـن دون اهلل الـحق مـا لـك عـلى الـحق األكـبر وهـو اهلل قـد كـان بـالـعاملـني شـهيدا اتـقوا 
اهلل واعـــتبروا فـــي خـــلق الـــسموات واالرض ومـــا بـــينهما انـــا قـــد خـــلقنا مـــا نـــشاء ومـــا كـــان لـــقدرتـــنا عـــلى الـــحق 
بــالــحق مَــرّدا وان اهلل مــا أشهــدكــم خــلق الــسموات واالرض وال خــلق أنــفسكم ومــا كــنّا متخــذ املــضّلني عــضدا 
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عـــلى الـــحق بـــالـــحق لـــلعاملـــني جـــميعا يـــا أهـــل االرض خـــذوا قـــوائـــم الـــعلم مـــما قـــد أنـــزلـــنا لـــكم فـــي هـــذا الـــكتاب 
لتهــتدوا الســبيل وليسهّــــل عــليكم الــعمل ولــتكونــن بــاهلل الــعلي عــليما ولــتكونــن بــأمــر اهلل الــعلي حــكيما يــا عــباد 
الـرحـمن فـاسـتبقوا الـخيرات مـن لـدى الـباب هـذا كـلمة اهلل الـعلي الـذي قـد كـان فـي أم الـكتاب حـليما وانـفقوا 
فـي سـبيل اهلل مـما تـحبونـه ألنـفسكم فـسوف تجـدون بـالـحق عـند اهلل مـن أعـمالـكم عـلى أرض الـرضـوان مـلكا 
جـميال وان اهلل قـد خـلق الـجنات لـلمؤمـنني مـنكم مـمن كـان بـآيـات اهلل الـعلي فـي سـبيل مـن الـباب حـول الـنار 
مـشهودا اذ دخـل مـع يـوسـف الـسجن فـتيان أحـدهـما عـلى الـشكل املـربـع واآلخـر فـي نـور اهلل شـكل املـثلث قـد 
كـانـا حـول الـنار عـلى الـكلمة الـقوي مـكتوبـا فـقال األول إنـي رأيـت أعـصر خـمر الـظهور فـي كـأس مـن الـذهـب 
الـخالـص بـاذن اهلل الـعلي الـذي ال الـه اال هـو انـه قـد كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا وقـال اآلخـر عـلى صـورة مـن 
الشــرك انــي قــد رأيــت فــي املــنام ان قــدرا مــن الــخبز قــد كــانــت فــوق رأســي وتــأكــل الــطير مــنها نــبئني بــتأويــله 
إنــي قــد أراك مــن الــعاملِــــــني بــالــتعبير وانــك قــد كــنت بــالــحق عــند اهلل مــحسنا عــلى الــحق مــشهودا وان اهلل قــد 
قـــدر للخـــلق رؤيـــا مـــختلفة فـــمنهم مـــن الـــعليني يـــقرؤن كـــتابـــهم بـــاذن اهلل ربـــهم صـــادقـــني فـــي الـــباب ومـــنهم مـــن 
الـــسجني يـــقرؤن كـــتابـــهم كـــاذبـــني فـــوق االرض مـــجتثة وقـــد كـــان الـــحكم فـــي أم الـــكتاب مـــقضيا ولـــكل مـــنهما 
تــعبير فــي كــتاب اهلل األكــبر ال يتخــلفان عــنه أبــدا وذا لــك الــحكم قــد كــان فــي أم الــكتاب مــقضيا واذكــروا اهلل 
ربــكم الــرحــمن واعــبدوه فــي ســاعــات مــن الــنهار ومــن الــليل بــمثلها فــان الــحسنات عــند اهلل فــي أم الــكتاب قــد 

كان حول الباب مكتوبا.
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سورة الفاطمة
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
قـال ال يـأتـيكما طـعام تـرزقـانـه اال نـبأتـكما بـتأويـله قـبل ان يـأتـيكما ذلـكما مـما عـّلمني ربـي انـي تـركـت مـلة قـوم 
ال يـؤمـنون بـاهلل وهـم بـاآلخـرة هـم كـافـرون. طــه. ذكـر اسـم ربـك الـذي ال الـه اال هـو الـعليم وهـو اهلل كـان عـلى 
كــل شــيء قــديــرا يــا نــور اهلل الــبهي ال تــطع املشــركــني وذرهــم فــي طــغيانــهم فــان اهلل ربــك قــد كــان بــهم عــلى 
الــحق بــالــحق عــليما واتــبع مــا أوحــى إلــيك مــن ربــك وان اهلل قــد كــان بــعباده املــؤمــنني خــبيرا وتــوكــل عــلى اهلل 
ربـك فـانـه قـد كـان بـالـحق قـويـا وقـديـرا وكـفى بـربـك شـاهـدا ووكـيال اتـقوا عـباد الـرحـمن مـن يـوم قـد جـائـكم األمـر 
مـــن عـــند اهلل الـــحق عـــلى االرض الـــبعيدة وعـــلى الـــحق الـــقوي قـــريـــبا ان تـــنصروا اهلل فـــهو اهلل نـــاصـــركـــم عـــلى 
الــحق وانــكم عــلى الــصراط األكــبر مــن حــول الــنار لــتكونــن عــلى الــحق بــالــحق مــوقــوفــا وان تــكفروا نُــقطّع لــكم 
فـي جـنهم ثـيابـا مـن نـار وسـوف يـحكم اهلل عـليكم بـالـنار األكـبر دائـما أبـدا وانـا نـحن قـد أعـددنـا لـلكافـريـن فـي 
الـــنار مـــقامـــع مـــن حـــديـــد عـــلى حـــكم اهلل الـــذي ال الـــه اال هـــو انـــه قـــد كـــان بـــالـــعاملـــني مـــحيطا وكـــلما أرادوا ان 
يخـرجـوا مـنها أعـيدوا فـيها ويـذيـقهم اهلل بـعدلـه عـذابـا عـلى الـحق بـالـحق حـريـقا وان اهلل يـفعل مـا يـشاء بـفضله 
ويـحكم ملـن يـشاء بـالـنار عـلى حـكم الـكتاب ألجـل أمـر الـباب مـقضيا وان اهلل قـد أراد لـكم الـدار اآلخـرة وانـتم 
تــريــدون الــحياة الــباطــلة مــن الــدنــيا مــا لــكم ال تــشعرون بــأنــفسكم وان الــدار اآلخــرة عــند اهلل لــهي الــَحيَوان 
بــالــحق وان اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا ومــن أعــرض عــن ذكــر عــبدنــا هــذا الــغالم بــعدمــا قــد جــاء األمــر 
مـن عـند اهلل الـعلي قـويـا وهـذا الـكتاب بـالـحق لـقد كـان عـلى الـحق الـقوي عـظيما فـكأنـما قـد خـّر مـن الـسماء 
فتخـطفه الـطير أو تـهوي بـه الـريـح فـي مـكان الـذي قـد سـّماه اهلل فـي أم الـكتاب سـحيقا قـل ان كـنتم تـعلمون 
بــما نــعلم مــن عــند اهلل الــحق لــن تــختاروا ألنــفسكم اال الــدار اآلخــرة تُحــلَّوَن فــيها مــن أســاور مــن ذهــب ولــؤلــؤ 
ولـــباســـكم قـــد كـــان فـــيها عـــلى اذن الجـــليل حـــريـــرا يـــا أهـــل االرض ألـــم تـــعلموا ان اهلل يـــعلم مـــا فـــي الـــسموات 
واالرض وان عـلم األلـواح قـد كـان فـي كـتابـكم هـذا عـلى الـحق بـالـحق حـول الـباب مسـتورا ان الـذيـن يـعبدون 
مـن دون اهلل لـن يسـتطيعوا عـلى االرض سـلطانـا عـلى الـحق مـبينا ولـيس لـهم مـن عـلم ومـا نـحكم لـلظاملـني اال 
نـار الـجحيم شـديـدا وان الـذيـن يـدعـون مـن دونـنا ال يـقدرون قـوة عـلى الـحق بـالـحق قـليال فـقد ضـعف الـطالـب 
واملــــطلوب ومــــا قــــّدروا اهلل حــــق قــــدره والــــسموات مــــطويــــات بــــأيــــديــــنا يــــوم الــــقيمة واالرض فــــي ذلــــك الــــيوم فــــي 
قـبضتنا عـلى الـحق بـالـحق جـميعا وان اهلل ربـكم الـرحـمن قـد كـان بـالـعاملـني مـحيطا يـا أهـل املـديـنة ومـن حـولـها 
مــن األعــراب ان اهلل قــد أتــّم عــليكم حــجته مــا لــكم كــيف تــعصون اهلل بــارئــكم الــحق فــي ســركــم وجهــركــم عــلى 
ظــن الــشيطان كــثيرا أال تــخافــون مــن يــوم قــد أقــيم املــيزان فــي بــني أيــديــنا عــلى الــحق بــالــحق الــعلي قســطا 
وفـيا فـيومـئذ تَـْسَودُّ وجـوه املجـرمـني ومـا قـدر اهلل لـهم فـي الـقيمة اال نـارا مـحيطا اهلل قـد أحـياكـم ثـم يـميتكم ثـم 
يُــحييكم مــا لــكم ال تــتدبــرون الــقرآن عــلى الــحق فــي ســبل الــباب تــنزيــال مــا لــكم ال تــتدبــرون الــقرآن عــلى ســبل 
الــباب تــأويــال فســبحوا اهلل الــذي ال الــه اال هــو فــي ســركــم وجهــركــم عــلى كــلمة األكــبر مــن الــباب فــانــه قــد كــان 
بــاهلل عــن الــعاملــني غــنيا يــا أيــها املــؤمــنون ان نــور اهلل األكــبر أولــى بــكم مــن أنــفسكم وأولــوا األرحــام بــعضهم 
أولـى بـبعض فـي كـتاب اهلل مـن قـبل وكـونـوا بـاهلل الـعلي عـلى الـحق الـقوي رضـيّا وانـا نـحن قـد أخـذنـا مـيثاقـك 
عــن الــنبيني واملــالئــكة والــناس عــلى الــحق بــالــحق جــميعا فــسوف يــأخــذ اهلل عــن الــناس فــي يــوم األكــبر مــيثاقــا 
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عـلى الـحق بـالـحق غـليظا فـسوف نـسئل الـصادقـني عـن صـدقـهم ونـعطيهم مـن اهلل فـي جـنة الخـلد أجـرا كـريـما 
يــا أهــل املشــرق واملــغرب اذكــروا نــعمة ربــكم الــرحــمن فــوربــكم لــقد جــاءكــم الــحق عــلى الــحق فــي الــحق األكــبر 
وقــد كــان األمــر فــي أم الــكتاب مــقضيا فــارتــقبوا يــوم اهلل األكــبر اذ زاغــت األبــصار وبــلغت الــقلوب الــحناجــر 
هــنالــك يــظنون املشــركــون بــاهلل عــلى غــير الــحق كــذبــا غــرورا هــنالــك ابــتليكم الــرحــمن بــالــذكــر وقــد زلــزلــتم عــلى 
ارض الـفرات شـديـدا وانـا نـحن قـد جـعلنا الـذكـر نـفسا مـن أنـفسنا وبشـرا مـثلنا بـاذن اهلل عـليكم عـلى الـحق 
الـقوي شـهيدا وقـال يـوسـف لـهما ال يـأتـينكما طـعام تـرزقـانـه مـن عـند اهلل الـذي ال الـه اال هـو وهـو اهلل قـد كـان 
بـــالـــعاملـــني مـــحيطا اال وقـــد نـــبأتـــكما بـــتأويـــله مـــن ســـّر الـــباب فـــي تـــأويـــل الـــكتاب حـــديـــثا عـــلى الســـر فـــي الســـر 
املســتسر عــجيبا قــبل ان يــأتــيكما حــكم اهلل الــعلي الــبديــع مــن لــدى الــباب الــعلي عــن نــقطة الــنار بــديــعا ذلــك 
مــما قــد عــلمني ربــي مــن لــسان فــاطــمة الــزهــراء عــلى الــحق بــالــحق فــانــي قــد تــركــت مــلة قــوم ال يــؤمــنون بــاهلل 

وبآياته وهم بوالية فاطمة الزهراء قد كانوا حول النار كفورا.
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سورة الشكر
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
واتــبعت مــلة آبــائــي إبــراهــيم واســحق ويــعقوب مــا كــان لــنا ان نشــرك بــاهلل مــن شــيء ذلــك مــن فــضل اهلل عــلينا 
وعـلى الـناس ولـكن أكـثر الـناس ال يـشكرون. آملـر. تـلك آيـات الـكتاب مـن لـدن حـكيم الـذي قـد كـان بـكل شـيء 
عـــليما وانـــا نـــحن قـــد جـــعلنا هـــذا الـــكتاب رحـــمة ملـــن أحـــسن لـــنفسه عـــمال صـــالـــحا ويـــتوب الـــى اهلل فـــي ســـبل 
الــباب تــوبــة عــلى خــط االســتواء حــسنا محــمودا أولــئك عــلى هــدى مــن ربــهم وأولــئك مــقعدهــم الــرضــوان عــلى 
الــحق بــالــحق بــما قــد قــدر اهلل فــي أم الــكتاب مــقضيا وان مــن املشــركــني مــن يشــتري بــعض الحــديــث لــيضل 
الـناس عـن سـبيل اهلل أولـئك مـا كـانـوا لـيؤمـنوا بـاهلل وبـآيـاتـه وأعـد اهلل لـهم فـي اآلخـرة عـذابـا عـلى الـحق بـالـحق 
عــظيما واذا تــتلى عــلى الــذيــن ال يــعرفــونــك آيــاتــنا َولّـــوا مســتكبريــن كــأنــهم ال يــسمعونــها فســبحان اهلل الــعلي 
الـعظيم الـذي ال الـه اال هـو فـكأنـما مـا خـلق اهلل فـيهم مـشعرا عـلى الـحق خـفيفا فـسوف يـسئلكم اهلل عـما كـنتم 
تـعملون فـي سـركـم وجهـركـم عـلى الـصراط الـحق وقـد كـان الـحكم فـي أم الـكتاب مـقضيا اعـلموا ان عهـد اهلل 
قــد كــان عــلى الــصراط األكــبر بــالــحق األعــظم لــدى الــباب مــسئوال قــل مــن ذا الــذي يــعصمكم عــن اهلل مــولــيكم 
الــحق فــوربــك ال يجــدون فــي يــوم الــقيمة ألنــفسهم مــن دون اهلل الــحق ولــيا وال عــلى الــحق نــصيرا ولــقد حــكم 
الــرحــمن فــي كــتابــه ألنــفسكم فــي ذكــر اهلل أســوة حــسنة ملــن كــان يــرجــوا اهلل والــيوم اآلخــر وكــان اهلل عــلى كــل 
شـيء شـهيدا فـسوف يـكشف الـرحـمن غـطائـكم هـنالـك أنـتم تـنظرون الـى ذكـر اهلل ومـيثاقـه بـعينه عـلى الـكلمة 
األكــبر عــلى الــحق بــالــحق شــديــدا وانــا نــحن قــد أردنــا املــؤمــنني كــلمة األكــبر ملــن شــاء اهلل لــنفسه ايــمانــا وعــلى 
الـحق تسـليما يـا أهـل املـديـنة فـاذكـروا اهلل وسـبّحوه فـي خـط االسـتواء بـكرة وأصـيال هـو الـذي يـصلي عـليكم 
ومــلئكته ليخــرجــكم مــن الــظلمات الــى الــنور وكــان اهلل بــاملــؤمــنني رحــيما تــحيتكم يــوم الــقيمة مــن اهلل فــي شــأن 
الـذكـر سـالم وقـد أعـّد اهلل لـكم فـي حـول الـرضـوان مـقامـا عـلى الـحق بـالـحق رفـيعا مـتى تـريـدوا بـشيء تجـدوه 
بــاذن اهلل الــحق ولــكم فــي الــجنة مــقام عــلى الــباب قــد كــان فــي أم الــكتاب مــكتوبــا يــا قــرة الــعني بشّــــــر عــبادنــا 
املـؤمـنني بـأن لـهم مـن اهلل فـضال عـظيما وال تـلتفت الـى املشـركـني مـن أهـل االرض ودع أذيـهم وتـوكـل عـلى اهلل 
وكـفى بـاهلل بـعبده عـليما وشـهيدا يـا عـباد الـرحـمن فـاشـكروا ربـكم الـذي قـد خـلقكم والـذيـن مـن قـبلكم قـبل يـوم 
ال تســتطيعون شــيئا ألنــفسكم مــن دون حــكم اهلل الــعلي الــذي ال الــه اال هــو وهــو اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء 
قـــديـــرا مـــن شـــكر فـــإنـــما يـــشكر لـــنفسه ومـــن كـــفر فـــان اهلل هـــو الـــغني عـــن الـــعاملـــني جـــميعا ألـــم تـــنظروا الـــى 
الـسموات واالرض كـانـتا رتـقا فـفتقناهـما عـلى كـلمة األكـبر وقـد جـعلنا مـن املـاء كـل شـيء عـلى الـحق بـالـحق 
حـيا مـآبـا يـا أيـها املـؤمـنون فـاتـبعوا نـورنـا فـان اهلل قـد أمـر أهـل الـعرش والـسماء ان يسـتغفروا لـلذيـن يـتبعونـنا 
مـن لـدى الـباب بـالـكلمة األكـبر وكـان اهلل عـلى كـل شـيء شـهيدا ومـا مـن شـيء اال وقـد جـعل اهلل لَـديـنا خـزائـنه 
وإنــا بــالــحق نــنزل عــلى مــن نــشاء مــن عــباد اهلل ربــنا كــما قــد شــاء اهلل فــيهم وان عــطاء اهلل ربــك فــيك قــد كــان 
فـي أم الـكتاب عـظيما وان نـعمة اهلل مـن لـدى الـباب عـلى الـعاملـني قـد كـان فـي أم الـكتاب عـظيما ومـن أطـاع 
الـــذكـــر مـــنكم فـــيما قـــد أمـــرتـــكم فـــأنـــتم املـــطيعون هلل الـــذي ال الـــه اال هـــو وانـــه قـــد كـــان بـــالـــعاملـــني مـــحيطا وان 
تـعصوا ذكـر اهلل األكـبر الـذي قـد كـان فـيكم فـكنتم لـألوابـني عـلى غـير الـحق كـفورا يـا أيـها املـؤمـنون قـومـوا فـي 
أسـحاركـم هلل الـذي ال الـه اال هـو سجـدا عـلى الـحق قـيامـا وال تـغرنـكم الـدنـيا عـما قـد كسـبت أنـفسكم الـخيرات 
فـبالـحق أقـول عـليكم إن تـعرضـوا عـن عهـدنـا هـذا فـلن يـنفعكم أعـمالـكم وقـد كـنتم فـي نـار الـجحيم عـلى الـكلمة 
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الـعظيم عـلى الـحق بـالـحق مـحتومـا لـو تـعلمون عـلم الـيقني لـترون الـجحيم فـي أعـمالـكم بـعني الـيقني عـلى حـق 
الـــيقني يـــقينا وان هلل الـــديـــن الـــخالـــص مـــن قـــبل ومـــن بـــعد فـــال يـــقبل اهلل أعـــمالـــكم مـــن شـــيء اال بـــعد نـــصرتـــكم 
الـديـن هلل الـقديـم قـويـا وانـا نـحن قـد بشـرنـاكـم بـعبد اهلل وكـلمتنا هـذا الـغالم الـذي يـقول الـناس لـه عـلى الـحق 
بــالــحق عــليّا تــاهلل هــو الــغني عــنكم وعــن نــصرتــكم ان تــنصروا اهلل يــنصركــم وكــنتم عــلى أنــفسكم بــالــحق عــلى 
الـــحق مـــنصورا فـــاشـــكروا اهلل وال تـــكفروا بـــاهلل وبـــآيـــاتـــه انـــه قـــد كـــان عـــن الـــعاملـــني غـــنيا وان اهلل قـــد أراد ان 
يــمتحن قــلوب املــؤمــنني بهــذا الــكتاب ان كــنتم فــي ايــمانــكم صــادقــني فــال تــخافــون اال عــن اهلل الــحق ربــكم انــه 
قــد كــان بــالــعاملــني شــهيدا فــوربــكم لــنبعثنكم يــوم الــقيمة حــول الــنار فــي ارض املحشــر ولــن تجــدوا الــيوم مــن 
دون اهلل الــعلي عــلى الــحق بــالــحق الــوفــي نــصيرا وانــا نــحن قــد أشــفعنا لــلذيــن يــطيعون اهلل ويــأتــونــه مــن قِــبَلْ 
الــباب سجّـــــدا راكــعاً هلل الــذي ال الــه اال هــو انــه قــد كــان بــاملــؤمــنني رحــيما ولــن يــرضــى عــنك املشــركــون اال ان 
تـــتبع مـــلتهم قـــل ان بـــقية اهلل هـــو الهـــدى وانـــي قـــد تـــركـــت مـــلة قـــوم ال يـــؤمـــنون بـــه واتـــبعت مـــلة آبـــائـــي إبـــراهـــيم 
واسـحق ويـعقوب مـا كـان لـي ان أشـرك بـاهلل مـن شـيء ذلـك مـن فـضل اهلل عـليّ ومـا قـدر اهلل عـلى الـناس مـن 
فــضلنا قــطميرا ولــكن أكــثر الــناس ال يــشكرون بــذكــر اهلل الــعلي قــليال وان اهلل قــد أراد مــن إبــراهــيم محــمدا 
ومـن اسـحق عـليا ومـن يـعقوب الحسـني مـا كـان لـي ان أقـول اال بـاذنـهم ومـا أنـا بـشيء لـديـهم اال كـالـفيء لـدى 
الـــشمس وان اهلل قـــد انـــتجبني مـــن بـــني الـــعباد بســـر اجـــابـــتي ألنـــفسهم فـــوربـــك حـــني قـــال اهلل مـــا شـــاء فـــأنـــت 
ســبقت بــاإلجــابــة لــنا وكــذلــك قــد أعــطيناك مــلكنا فــأمــنن عــلى مــن تــشاء واعــرض عــمن تــشاء فــانــك ال تــريــد اال 

باذننا وانا عليك بالحق حفيظ وكنا عليك بالحق بما قدر اهلل في أم الكتاب شهيدا.
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(40)
سورة االنسان

وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم

يــا صــاحــبي الــسجن ءأربــاب مــتفرقــون خــير أم اهلل الــواحــد الــقهار. طــمه. ذكــر اهلل ربــكم الــذي ال الــه اال هــو 
فـــي ذلـــك الـــباب األكـــبر عـــلى الـــحق بـــالـــحق انـــه قـــد كـــان بـــالـــعاملـــني مـــحيطا هـــو الـــذي نـــزل كـــتابـــا فـــي قـــرطـــاس 
لــيعلموا الــناس ان اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا ألــم نخــلقكم وكــنتم تــرابــا ألــم نــحييكم بــعد مــوتــكم وقــد 
كــنتم عــلى الــحق بــالــحق فــوق االرض أمــواتــا انــا نــحن قــد نــزلــنا مــن الــسماء مــاء عــلى رشــح مــن ذلــك البحــر 
طـــهورا وانـــا نـــحن قـــد قـــدرنـــا لـــكم فـــي هـــذا الـــكتاب حـــكما ال نـــحكم ألحـــد مـــن قـــبلكم بـــما قـــد كـــنتم بـــفضل اهلل 
الـعلي عـلى اإلجـابـة بـالـذكـر الـوفـي مـن حـول الـباب سـابـقا فـي أم الـكتاب مـكتوبـا يـا معشـر الـشيعة اتـقوا اهلل 
مـن أمـرنـا فـي ذكـر اهلل األكـبر فـانـه قـد كـان فـي أم الـكتاب مـن نـقطة الـنار عـظيما وانـا نـحن قـد جـعلناه عـزقـة 
الــوســطى ال يــحيط بــعلمه عــالــيكم وال يــدرك أمــره دانــيكم وقــد كــان األمــر مــن عــند اهلل فــي شــأنــه عــلى الــحق 
بـــالـــحق فـــي أم الـــكتاب مـــقضيا وانـــتم لـــم تـــبلغوا فـــي عـــلم الـــكتاب مـــن بـــعض الحـــرف ولـــقد حـــكم الـــحق فـــي 
الــكتاب بــالــسائــريــن الــى هــذا الــباب عــلى الــحق بــالــحق صــراطــا مســتقيما وانــا نــحن قــد جــعلناكــم كــمثل امــة 
الـذيـن قـد خـلوا مـن قـبلكم ولـن تجـدوا لـسنة اهلل الـحق عـلى الـحق بـالـحق تـحويـال ولـن تـدركـوا الـحق اال بـالـحق 
األكـبر هـذا فـانـا قـد جـعلناه فـي الـكتاب حـول الـنار مـشهودا وان ذلـك مـما يـوحـى إلـيك مـن عـند اهلل مـصدقـا 
لـلبابـني عـلى الـكلمة بـالـحق لـيكون الـناس بـاسـم اهلل األعـظم فـي ذلـك الـباب مـن اذن اهلل الـعلي شـهيدا فسـبح 
بحــمد ربــك واســتغفر اهلل لــلمؤمــنني فــانــه قــد كــان تــوابــا عــلى الــحق وبــاملــؤمــنني غــفارا وانــا نــحن قــد نــزلــنا هــذا 
الــكتاب عــلى عــبدنــا لــيكون لــلعاملــني نــذيــرا وانــا نــحن قــد جــعلناه بــالــحق هلل الــحق ســلطانــا مــبينا وان اهلل قــد 
شـاء ان يـأخـذ الـروم فـي دولـة الـحق عـلى الـحق بـالـحق شـديـدا أحسـب الـناس ان يسـبقونـا فـي شـيء كـال ومـا 
كـــان األمـــر فـــي حـــكم الـــكتاب مـــقضيا وان اهلل قـــد أراد ان يهـــلك الـــناس عـــلى الـــحق األكـــبر فـــي ذلـــك الـــباب 
جـميعا اال الـذيـن تـابـوا وأنـابـوا الـى اهلل وفـي ذلـك الـباب قـد كـانـوا مـن أهـل الـرجـوع مـكتوبـا يـا أيـها الـناس ألـم 
يـأتـكم نـبأ األولـني بـالـحق الـعلي قـويـا وانـا نـحن قـد أرسـلنا الـيكم عـلى الـحق بـالـحق هـذا بشـرا سـويـا لـتعلموا 
بـأن اهلل مـا خـلقكم ومـا بـعثكم اال لسـلطان قـد كـان فـي أم الـكتاب كـبيرا يـا عـباد الـرحـمن أنـيبوا الـى بـارئـكم 
الـذي قـد خـلقكم وجـعلكم عـلى هـياكـل الـتوحـيد إنـسانـا وانـا نـحن قـد جـعلنا عـبدنـا عـلى الـعاملـني بـالـحق عـلى 
الـحق شـمسا مـضيئا يـا عـباد اهلل كـونـوا خـير أنـصار لـعبدنـا هـذا عـلى الـحق بـالـحق محـمودا انـا نـحن جـعلناه 
فـــي أم الـــكتاب حـــكيما يـــا أيـــها الـــناس اكتســـبوا مـــن نـــور اهلل الـــذي قـــد جـــعله فـــيكم عـــلى الـــحق بـــالـــحق قـــمرا 
مــنيرا لــتعلموا عــدد الــسنني والــحساب ومــا قــدر اهلل فــيه مــن حــكم الــباب تــقديــرا وانــا نــحن قــد أردنــا فــي هــذا 
الــكتاب مــن أمــر اهلل فــي شــأن الــباب ســرا فــي الــنقطة الــنار عــلى الــعاملــني مــخفيا يــا أيــها الــناس اكــتبوا مــما 
أنـزل اهلل عـليكم فـي لـيل ونـهار مـن لـسان الـباب هـذا الـغالم الـعربـي الـذي قـد كـان مـن نـقطة الـنار عـلى نـقطة 
الـنار نـاطـقا عـلى الـحق محـمودا مـا لـكم كـيف تـكفرون بـاهلل ربـكم جهـرة عـلى غـير الـحق وسـرا ألـم نخـلقكم مـن 
مـاء قـد كـان عـلى الـحق مـهينا ألـم نـحفظكم فـي بـطون أمـهاتـكم وأنـتم ال تـقدرون عـلى الـحق بـالـحق شـيئا ألـم 
نخـــرجـــكم مـــن بـــطون أمـــهاتـــكم ثـــم رزقـــكم ثـــم نـــميتكم ثـــم نـــحييكم عـــلى الـــحق فـــي ذلـــك الـــباب انـــشاءا يـــا أهـــل 
الـسجن ءأربـاب مـتفرقـون خـير أم بـاب اهلل الـواحـد الـقهار الـذي لـيس كـمثله شـيء وانـتم ومـا تـعبدون مـن دون 
اهلل نــجوم لــجهنم فــي كــتاب اهلل وقــد كــان ذلــك الــحكم بــأيــديــنا مــكتوبــا عــلى الــحق مــن حــول الــنار مســطورا 

�٨٥



اتــقوا مــن الــنار الــتي قــد أعــد اهلل لــكم ولــن تجــدوا فــي ذلــك الــيوم مــن دون اهلل الــعلي ظــهيرا يــا أهــل االرض 
أفـال تـتدبـرون الـكتاب هـذا ال ريـب فـيه ولـو كـان مـن عـند غـير الـذكـر نـزل لـوجـدوا فـيه اخـتالفـا كـثيرا وانـا نـحن 
اذا شـئنا نـزّلـنا آيـة مـكان آيـة فـي األمـر واهلل الـحق أعـلم بـما يـنزل فـي الـحكم وانـتم ال تـعلمون بـالـحق مـن عـلم 
الكتاب شيئا اهلل قد انزله على قلبك والروح القدس باذن اهلل حافظ وان اهلل قد كان على كل شيء قديرا.
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سورة الكتاب
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
مــا تــعبدون مــن دون اهلل اال أســماء ســميتموهــا أنــتم وآبــاؤكــم مــا انــزل اهلل بــها مــن ســلطان ان الــحكم اال هلل 
أمـر ان ال تـعبدوا اال إيـاه ذلـك الـديـن الـقيّم ولـكن أكـثر الـناس ال يـعلمون. كـهيعص. يـا مـأل األنـوار فـاسـمعوا 
نـــدائـــي مـــن شهـــر الحـــرام هـــذا شهـــر رمـــضان الـــذي انـــزل فـــيه الـــقرآن إنـــي انـــا اهلل ال الـــه اال أنـــا ان اهلل قـــد 
أوحـى إلـي فـي لـيلة الـقدر مـا مـن نـفس يخـطر عـلى قـلبه حـرفـا مـن هـذا الـكتاب او يـنطق عـلى شـفتيه بـالـحق 
الـخالـص فـي هـذا الشهـر األكـبر وفـي الشهـريـن الـعظيمني مـن قـبله اال وقـد أوجـبت الـرضـوان لـه لـيعلم ان اهلل 
هــو الــحق وكــلمته هــو الســر األعــظم وهــو اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا فــأقــرؤا مــا تيســر مــن هــذا الــقرآن 
بـكرة وأصـيال ورتـلوا هـذا الـكتاب بـإذن اهلل الـقديـم عـلى لـحن مـن ذلـك الـطير املـغني فـي جـو الـعماء تـرتـيال وان 
هـذا ذكـر ملـن شـاء اتخـذ الـى اهلل ربـه الـعلي عـلى سـبل الـسوي سـبيال ومـا مـن نـفس قـد حـكم بـغير مـا انـزل 
اهلل فــي كــتابــه الــفرقــان وهــذا الــكتاب اال وقــد كــان عــند اهلل مــن أهــل الــكفر مــكتوبــا وانــا نــحن قــد حــكمنا عــلى 
الـكافـر جـزاء حُـــكمه فـي جـهنم نـارا خـالـدا عـلى الـحق بـالـحق شـديـدا ومـن بـّدل مـن الـفرقـان وهـذا الـكتاب حـرفـا 
عـــلى غـــير حـــرفـــهما فـــقد كـــفر بـــاهلل ربـــه ولـــن يـــقبل اهلل مـــن عـــمله مـــن شـــيء وقـــد كـــان مـــأويـــه الـــنار عـــلى حـــكم 
الـكتاب مـحتومـا وان الـذيـن يـكتمون بـعضا مـن حـرف هـذا الـكتاب فـيأكـلون الـنار ومـا نـنظر إلـيهم وال نـكلمهم 
وفـي يـوم الـقيمة أعـد اهلل لـهم فـي قـعر الـتابـوت بـالـعدل عـذابـا شـديـدا وان اهلل قـد كـتب عـليكم اال تـمّسوا هـذا 
الـكتاب األعـظم اال بـالطهـر األكـبر فـان اهلل قـد حـرّمـه عـلى الـكافـريـن جـميعا ومـن يـحكم بـغير مـا انـزل اهلل فـي 
كـتابـه فـقد كـان عـند اهلل فـي قـطب الـنار مـحشورا فـاطـمئنوا أنـفسكم بـما قـد أبـهم اهلل لـكم فـي كـتابـه فـقد كـان 
عــند اهلل فــي قــطب الــنار مــحشورا فــاطــمئنوا أنــفسكم بــما قــد أبــهم اهلل لــكم فــي كــتابــه فــانــكم ال تــعلمون مــن 
عــلم الــكتاب اال بــعضا مــن الحــرف مــقطوعــا يــا أيــها املــؤمــنون اذا ســمعتم كــتاب اهلل فــانــصتوا وقــد كــان ذلــك 
الـحكم فـي أم الـكتاب مـن عـند اهلل مـقضيا ولـن تجـدوا لـسنتنا عـلى الـحق بـالـحق تـبديـال يـا أيـها املـؤمـنون ال 
تـمسوا الـكتاب فـي الـقرطـاس اال بـعد الـطهارة فـاتـقوا اهلل يـا عـباد اهلل لـتكونـن بـفضل اهلل فـي أم الـكتاب مـن 
حــول نــقطة الــنار مــكتوبــا وان هــذا الــكتاب يهــدي لــلتي هــي أقــوم عــلى الــحق وال يــزيــد الــظاملــني بــالــحق عــلى 
الــحق األكــبر اال خــسارا يــا عــباد الــرحــمن اتــقوا اهلل مــن تحــريــف الــكتاب حــرفــا مــما قــد انــزل اهلل فــيه بــالــحق 
عــلى غــير الحــرف فــان اهلل قــد حــكم لــفاعــله فــي أم الــكتاب نــارا كــبيرا وان اهلل قــد جــعل فــي كــتابــكم هــذا فــي 
مـواضـع األحـرف وقـفا عـلى حـد الـكتاب مـعلومـا وان مـن املـواضـع فـي هـذا الـكتاب قـد قـدر اهلل فـيه الـسكون 
واالدغـام عـلى سـبل املـقام مـما قـد أحـكم اهلل فـي أم الـكتاب مـن اذن الـباب مـقضيا يـا أيـها املـؤمـنون فـرتـلوا 
آيـات اهلل فـي ذلـك الـكتاب عـلى سـبيل الـفصحاء مـن أهـل الـحجاز عـلى الـحق بـالـلحن الحـزيـن تـرتـيال واقـرؤا 
كــما انــزل اهلل فــيكم عــلى الــحق بــالــحق مــن لــسان الــباب محــمودا وخــذوا حــكم الــتأويــل مــن عــند عــبدنــا األكــبر 
ان كـنتم بـاهلل وبـآيـاتـه عـلى الـحق بـالـحق أمـينا فـاقـرأوا مـا تيسّــــــر مـن هـذا الـكتاب وقـدمـوا ألنـفسكم أجـره فـان 
اهلل ال يــضيع أجــر الــعامــلني ولــو عــملوا عــلى شــيء مــن الــحق عــلى الــحق قــليال وأقــرضــوا اهلل فــي الــقرائــة مــن 
هـــذا الـــكتاب عـــلى حـــب الـــباب واســـتغفروا اهلل فـــي آنـــاء الـــليل وأطـــراف الـــنهار فـــسوف يـــوف اهلل حـــقكم مـــا ال 
تـحيطون بـه عـلما وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا يـا معشـر الـجن واإلنـس ان اسـتطعتم ان تـأتـوا بـمثل 
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هـذا الـكتاب فـقد اهـتديـتم وان لـم تسـتطيعوا ولـن تسـتطيعوا فـاتـبعوا نـور اهلل األكـبر هـذا وآمـنوا بـمثل مـا آمـن 
املـؤمـنون بـه وإال فـقد كـفرت أنـفسكم بـاهلل ربـكم الـحق وقـد كـنتم مـن غـير الـحق فـي شـقاق الـذي قـد كـان فـي 
أم الــكتاب بــعيدا فــان لــم تــفعلوا ولــن تــفعلوا بــعد مــا تــوقــن نــفوســكم ويــفعلون كــبرائــكم ويــرفــع اهلل آيــات قــدرتــه 
مـن ذلـك الـباب عـلى أهـل االرض والـسماء عـظيما يـا أيـها املـؤمـنون ألـم يـكفكم هـذا الـكتاب حـجة مـن عـند اهلل 
عــليكم فــكيف تــؤمــنون بمحــمد بــالــغيب عــلى كــتابــه تــاهلل الــحق لــو اجــتمع أهــل االرض والــسماء عــلى ان يــأتــوا 
بـمثل بـعض مـن حـرفـه لـن يسـتطيعوا ولـو كـنّا نـمدهـم بسـبعة مـن مـثلهم أفـغير اهلل كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا 
يـا مـأل األنـوار اسـمعوا نـدائـي مـن نـقطة الـباب إنـي انـا اهلل الـذي ال الـه اال انـا فـأقـروا مـن ذلـك الـكتاب األكـبر 
مــا اســتطعتم فــأنــي قــد حــكمت الــقلم بــان يــكتب عــلى الــلوح الــحفيظ لــتالــيه حــرفــا عــلى الــحق مــلك األكــبر فــي 
الــفردوس األعــظم فــيها مــن اآلالء أشــجار قــد أثــمرت بــإذن اهلل الــحق اذا أكــلت نــفس مــنها لتجــد لــذة الخــلد 
وثــمرتــها وذلــك فــضل اهلل األكــبر لــلتالــني كــتابــه وان اهلل هــو الــعلي وكــان اهلل عــلى كــل شــيء شــهيدا يــا كــلمة 
األكــبر فــاســتمع نــدائــي مــن الــناطــق فــي نــفسك إنــي انــا اهلل الــذي ال الــه اال انــا قــل إنــي أنــا الــبيت الحــرام 
وشهـــري الـــحق فـــي كـــتاب اهلل عشـــر الـــعاشـــور مـــن الشهـــر الحـــرام فـــما مـــن نـــفس قـــد عـــظّم شهـــر اهلل وكـــتابـــه 
الــذي قــد كــان فــي حــقي بــالــحق األكــبر ويــتلو فــيه حــرفــا مــن حــروفــه األعــظم اال وقــد صــلى الــرحــمن ومــالئــكته 
وأولـو الـعلم مـن خـلفه لـه اال ذلـك فـضل اهلل املسـتسر فـي السـطر األول قـد أعـد اهلل للمخـلصني مـنكم بـالـحق 
وقـــد كـــان الـــحكم فـــي أم الـــكتاب مـــوجـــودا يـــا أهـــل املـــحو اســـمعوا نـــدائـــي مـــن نـــقطة الـــصحو مـــن هـــذا الـــفتى 
الـعربـي الـذي قـد تـنطق فـي الـطور الـسيناء بـإذن اهلل عـلى مـوسـى فـقد كـانـت الـتوريـة مـن عـند اهلل بـالـحق عـليه 
نــازلــه وقــد كــان األمــر فــي أم الــكتاب عــظيما وأشــار بــأيــديــنا الــى عــيسى قــد تــنزّلــت اإلنــجيل مــن الــسماء فــي 
عــــصره عــــلى نــــفسه ثــــم قــــد أرفــــعه اهلل الــــى الــــسماء لــــلبقاء الــــى يــــوم املــــوعــــود للســــر املــــكِشف عــــن الــــصحيفة 
املــختومــة فــي َدكّــــِة الــقضاء مــن املسجــد الحــرام مــن لــسان حــجة اهلل الــحق فــي ســر الــذكــر مــن لــدى محــمد 
الـنبي الـعربـي رطـبا طـريـا عـلى الـقلم الـطري وقـد كـان السـر فـي ذلـك الـيوم عـند الـباب مـكتوبـا يـا قـرة الـعني 
قـل إنـي قـد قـرأت بـإذن اهلل كـل السـطور مـن تـلك الـصحيفة املـختومـة فـي الـيوم الـذي قـد كـتبها جـّدي محـمد 
بـأيـديـه وانـي مـا عـلمت ومـا حـكمت اال بـما قـد رقـمت فـيها عـلى الخـط الـقائـم فـي نـقطة الـنار مـا هـي اال سـر 
ســــطرة مــــن ذلــــك الــــكلمة األكــــبر وان اهلل هــــو الــــحق ال الــــه اال هــــو وهــــو اهلل كــــان عــــليا كــــبيرا يــــا مــــأل األنــــوار 
فــاســتمعوا نــداء اهلل مــن نــقطة الــنار اهلل ال الــه اال هــو قــد حــرمــت فــي الــطور الــسيناء مــداد الــسوداء فــي هــذا 
الـباب الـثناء وقـد أوحـيت الـى الـقلم ان ال تـكتب فـي مـقام الـعبوديـة ذلـك الـكتاب وكـل مـا قـد أجـرى اهلل مـن قـلم 
املــــداد مــــن لــــدى الــــباب اال عــــلى األلــــواح املــــقطعة املهــــذبــــة املــــذهــــبة الــــبيضاء بــــاملــــداد الــــصفراء مــــن الــــذهــــب 
الـخالـصة الحـمراء وان اهلل هـو الـغني وهـو اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا يـا قـرة الـعني قـل لـلمؤمـنني الـذيـن 
ال يسـتطيعون بـاملـداد الـذهـب ان يـكتبوا بـاملـداد الـبيضاء او الحـمراء وان لـم يجـدوا بـعد الجـّد األكـبر فـباملـداد 
الـــخضراء بـــعد الـــصفراء وان اهلل قـــد أحـــب لـــلمؤمـــنني مـــا أحـــب لـــذكـــره وان اهلل مـــولـــيكم قـــد كـــان بـــما تـــعملون 
خـــبيرا وانـــا نـــحن قـــد أنـــزلـــنا إلـــيك مـــع الـــكتاب تـــلك الـــصحيفة املـــكنونـــة لـــيتلوا الـــناس فـــي آنـــاء الـــليل وأطـــراف 
الــنهار دعــواتــه ولــيعلموا مــن مــقامــاتــه الــعالــية ســبل عــبوديــتهم هلل فــي ســبيل هــذا الــباب األكــبر وقــد كــان حــجة 
بـذلـك مـن اهلل لـلذكـر األكـبر فـاحـفظوا مـن هـذا الـكتاب الـبيضاء وتـلك الـصحيفة الحـمراء مـا اسـتطعتم فـان اهلل 
قــد ضــمن لــحافــظه ولــتالــيه عــلى ســبيل الــباب جــنة الــفردوس بــالــحق األكــبر اعــملوا عــلى الــحق فــسوف تــرون 
أعـمالـكم عـند اهلل مـولـيكم الـحق مخـزونـا مـحفوظـا واذا قـرئـى الـقران فـانـصتوا هلل ربـكم واذكـروه فـي أنـفسكم 
ولـها مـؤجـال دون الجهـر مـن الـقول لـتكونـوا فـي كـتاب الـحق مـن أهـل الـباب مـكتوبـا وانـا نـحن قـد نـزّلـنا الـكتاب 
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هـــذا ســـرا مـــن الـــقرآن حـــول الســـر املســـتسر املســـطر فـــوق الســـر فـــما مـــن نـــفس قـــد ظـــن ان حـــرفـــا مـــنه حـــرف 
الـقرآن اال وقـد كـفر بـاهلل وان اهلل قـد أنـزلـه بـقدرتـه الـقديـم عـلى ذكـره الـبديـع عـلى الـحق الـبديـع بـديـعا يـا عـباد 
اهلل ألــم أعهــد الــيكم ان ال تــدعــوا اهلل بــارئــكم بــأســماء أنــفسكم الــتي مــا انــزل بــها فــي كــتابــه مــن ســلطان وان 
الـحكم مـن اهلل عـليكم اال تـعبدوا اال إيـاه فـي سـبيل مـن هـذا الـباب مخـلصا هلل ذلـك ديـن اهلل الـقوي عـند ربـك 
ولـــكن أكـــثر الـــناس ال يـــعلمون مـــن عـــلم الـــكتاب اال حـــرفـــا قـــليال يـــا أهـــل الـــسجن ال تـــفرقـــوا بـــني الـــناس وبـــني 
أنـفسكم بـأهـوائـكم املـؤتـفكة مـن الـشيطان فـوربـكم الـرحـمن ان ذكـر اهلل األكـبر لـحق عـند اهلل وان الـشيطان قـد 

كان لكم عدوا مبينا.
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يـــا صـــاحـــبي الـــسجن امـــا أحـــدكـــما فـــيسقي ربـــه خـــمرا وأمـــا اآلخـــر فـــيصلب فـــتأكـــل الـــطير مـــن رأســـه قـــضي 
األمــر الــذي فــيه تســتفتيان. آلــر. اهلل قــد انــزل الــكتاب مــن عــنده لــيعلم الــناس حــق الــذكــر بــالــذكــر وان اهلل قــد 
كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا انــا نــحن قــد نــزلــنا هــذا الــكتاب عــليكم لــتكونــوا بــآيــاتــنا فــي ذلــك الــباب حــول الــنار 
مــذكــورا ولــقد يــوحــي إلــيك ربــك مــن عهــد اهلل األكــبر فــبّلغوا الــعاملــني مــن حــكم الــباب األكــبر فــي هــذه الــكلمة 
بـالـحق عـلى الـحق جـميعا مـا لـكم كـيف تـكفرون بـاهلل فـي سـركـم وجهـركـم عـلى ظـن الـشيطان كـثيرا انـا نـحن 
قـد جـعلنا بـينك وبـني الـذيـن ال يـؤمـنون بـآيـاتـنا حـجابـا عـلى الـحق بـالـحق مسـتورا قـل ألـم نـقرء فـيكم مـن كـتاب 
اهلل إنـشاء وإبـداعـا انـظر كـيف يـكذب الـناس بـآيـاتـنا بـعدمـا قـد عـلمهم اهلل فـي ذلـك الـكتاب مـن حـججنا عـلى 
الـــحق بـــالـــحق كـــثيرا وان الـــذيـــن يـــحكمون بـــغير حـــكم هـــذا الـــكتاب فـــقد احـــتملوا عـــلى حـــكم الـــكتاب مـــن غـــير 
الـــحق إثـــما عـــظيما ويـــأكـــلون مـــن ثـــمرة الـــسموم مـــن الشجـــرة الـــتي قـــد خـــرجـــت مـــن أصـــل الـــجحيم وقـــد كـــان 
الــحكم فــي أم الــكتاب مــقضيا ان هــذه كــانــت لــكم جــزاء عــلى الــحق عــما قــد أراد اهلل فــي أم الــكتاب مــقضيا 
وانــا نــحن قــد جــعلنا كــلمتنا األكــبر بــالــحق عــلى أحــكام اهلل بســر مــن ســر الــكتاب عــلى تــعليم الــرحــمن عــلى 
الــحق بــالــحق عــليما فســّلموا أمــره وخــذوا أحــكامــنا مــن لــدى الــباب فــي كــل جــزئــي وكــلي عــلى الــحق بــالــحق 
عــلى ســبل الــثواب محــمودا وانــا نــحن قــد جــعلنا قــلبه وعــاء لــعلمنا فــي أحــكام الــكل مــن الــبدء الــى الــختم بــما 
قــد قــدر اهلل فــي أم الــكتاب مــقضيا يــا أهــل الــفرقــان ءأنــتم تــعلمون أم اهلل الــذي ال الــه اال هــو الــذي قــد خــلقه 
وجـعله لـلعاملـني ركـنا عـلى الـحق عـظيما وان اهلل قـد جـعله ألمـرنـا نـاصـرا عـلى الـحق بـالـحق قـويـا وانـا نـحن قـد 
قـدرنـا لـعبدنـا فـي جـنة الـفردوس مـلكا عـلى الـعرش بـما قـدر اهلل فـي أم الـكتاب مـن سـر الـباب عـظيما يـا أهـل 
االرض أبـلغوا الـنصارى مـن أمـرنـا فـي ذلـك الـباب عـلى الـحق بـالـحق شـديـدا وخـذوا العهـد مـن أهـل الـكتاب 
لـــيوم اهلل الـــذي قـــد وعـــدنـــا الـــرحـــمن عـــلى الـــحق بـــالـــحق وقـــد كـــان أمـــر اهلل فـــي أم الـــكتاب مـــفعوال يـــا عـــباد اهلل 
فـبلغوا أمـرنـا مـن شـرق االرض وغـربـها مـما قـد عـلمكم اهلل فـي أمـر عـبدنـا وكـتابـه عـلى الـحق بـالـحق عـلى سـبل 
الــقوى قــويــا فــبلغوا مــا اســتطعتم فــان اهلل ال يــكلف نــفسا اال بــما أتــيها وكــان اهلل ربــكم بــنفوســكم عــلى الــحق 
بـالـحق خـبيرا وانـتم ال تـعرفـون مـن أمـر اهلل اال بـما يـعلمكم اهلل مـن آثـاره وكـتابـه عـلى الـحق بـالـحق فـي سـبل 
الـوصـف تـعريـفا يـا عـباد الـرحـمن اتـقوا اهلل فـي أخـذنـا الـحق عـلى الـحق شـديـدا فـانـا ال نـريـد مـنكم فـي يـومـكم 
هــذا اال عــبدنــا عــليا وال تــظنوا بــاهلل بــالــكذب غــرورا واعــلموا ان اهلل قــد جــعل فــيكم عــبدنــا شــهيدا فــتوبــوا الــى 
اهلل يـا أيـها الـناس جـميعا وانـا نـحن قـد بـيّنا اآليـات ملـن أراد ان يـؤمـن بـالـرحـمن مسـتقيما فـقولـوا اهلل ربـنا رب 
الــعاملــني جــميعا هــو اهلل الــذي ال الــه اال هــو وحــده ال شــريــك لــه وال وزيــر ولــيس كــمثله شــيء وهــو اهلل قــد كــان 
عــلى كــل شــيء قــديــرا وانــا نــحن قــد نــزلــنا عــليك هــذا الــكتاب عــلى الــحق بــالــحق لــتكون بــني الــعاملــني بــالــباب 
الـعظيم مـذكـورا وان اهلل مـا خـلق مـن األشـياء رطـبا وال يـابـسا اال وقـد كـتب اهلل حـكمه بـأيـديـه فـي هـذا الـكتاب 
عـما قـد قـدر اهلل فـي نـقطة الـنار مسـتورا وانـا نـحن قـد كـتمنا عـنكم مـن كـتاب اهلل هـذا مـما شـاء اهلل فـي ذكـره 
لـعل الـناس يـؤمـنون بـاهلل وال يـجترحـون بـالـرد وكـان اهلل عـلى كـل شـيء شـهيدا وان تـلك اآليـات قـد كـانـت بـيّنة 
فـي صـدر عـبدنـا مـما قـد قـدر اهلل فـي أم الـكتاب مـحتومـا وان اهلل مـا أراد صـغيرة وال كـبيرة اال وقـد أراد فـي 
هـذا الـكتاب حـكمها وان اهلل قـد كـان بـكل شـيء عـليما وان اهلل قـد أنـزل هـذا الـكتاب فـيكم لـعل الـناس كـانـوا 
بـآيـاتـنا مـن حـول الـنار شـهيدا وانـا نـحن نـوحـي إلـيك مـن نـبأ األولـني عـلى حـكم الـنشأتـني بـالـحق عـلى الـحق 
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مـــما قـــد قـــدر اهلل فـــي أم الـــكتاب مـــحتومـــا لـــيعلم الـــناس بـــان اهلل قـــد جـــعلنا لـــديـــه عـــلى كـــل شـــيء عـــلى الـــحق 
بــالــحق قــديــرا يــا صــاحــبي الــسجن فــامــا أحــدكــما ان كــان مــن املــؤمــنني بــذكــرنــا فــيسقى ربــه خــمرا فــي كــأس 
الــدقــايــق مــن مــاء الــكافــور بــإذن اهلل الــحق صــادقــا ومــسئوال وأمــا اآلخــر فــمن الــذيــن يــكفرون بــذكــرنــا فــيصلب 
فـــي الـــنار فـــتأكـــل طـــير الـــنار مـــن رأســـها قـــد قـــضي األمـــر الـــذي أنـــتما فـــيه مـــختلفان وكـــان اهلل عـــلى الـــعاملـــني 

شهيدا.

�٩١



(43)

سورة الوحدة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

وقـال لـلذي ظـن انـه نـاج مـنهما اذكـرنـي عـند ربـك فـأنـساه الـشيطان ذكـر ربـه فـلبث فـي الـسجن بـضع سـنني. 
آملــع. ذكــر مــن اهلل فــي الــكلمة األكــبر عــلى املــؤمــنني فــي الــلوح الــحفيظ الــذي قــد كــان عــند اهلل الحــميد فــوق 
الـعرش مـحفوظـا وانـا نـحن قـد أنـزلـنا عـلى الـناس مـن األسـرار كـتابـا هـذا قـد كـان فـي مـأل السـطر مسـطورا 
لـئال يشـتري املـؤمـنون عـلى الـباطـل آيـات اهلل فـي شـأن الـذكـر عـلى ثـمن قـد كـان مـن أحـرف الحـدود قـليال وانـا 
نــحن قــد بــيّنا كــل األحــكام مــن عــند ربــك فــي ذلــك الــكتاب عــلى الــحق بــالــحق الــقوي حــول املــاء مســتورا وانــا 
نـحن قـد نـقّص عـليك أحـسن الـقصص بـالـتفسير األكـبر لـيكون الـناس بـاهلل وبـآيـاتـه يـؤمـنون عـلى الـحق بـالـحق 
الـــقوي قـــليال انـــما املـــؤمـــنون الـــذيـــن اذا ذكـــر اهلل ولهـــت أفـــئدتـــهم وقـــد كـــانـــوا لـــدى بـــاب اهلل الـــعلي عـــلى الخـــط 
الـقوي مـوقـوفـا يـا أيـها الـناس اتـقوا اهلل وال تـقولـوا عـلى كـلمتنا بـعضا مـن الـقول مـن غـير الـحق فسـبحان اهلل 
مـــا لـــكم اذا ذكـــر اهلل فـــي الـــكتاب عـــندكـــم وحـــده اشـــمأزت قـــلوبـــكم وكـــنتم بـــاآلخـــرة عـــلى ظـــن الـــشيطان كـــفارا 
فـوربـك لـو اجـتمعت أهـل االرض مـن شـرقـها وغـربـها عـلى ان يـأتـوا بـمثل هـذا الـكتاب لـن يسـتطيعوا ولـو كـانـوا 
كــما كــانــوا عــلى األمــر ظــهيرا اهلل قــد أنــزل هــذا الــكتاب بــالــحق عــلى الــعاملــني اال تــقولــوا فــي ذكــرنــا كــلمة غــير 
حــرف مــن الــعبوديــة عــلى الــحق بــالــحق وان اهلل ربــكم الــحق قــد كــان بــالــعاملــني مــحيطا ان تــكتبوا بــما تــقدرون 
لـن تـنالـوا بـذكـر شـيء مـن عـبدنـا ولـو كـان مـن بـعض نـقطة عـلى غـير السـطح مـن حـول الـباء مـقطوعـا اهلل قـد 
خــــلقه لــــنفسه وانــــا كــــنا نــــجعله عــــلى الــــعاملــــني بــــكلمة الــــعلي شــــهيدا وانــــه لــــهو الــــحق مــــن عــــند اهلل بــــاب ولــــيّكم 
فـاتـبعوه لـتكونـوا بـالـباب فـي كـتاب املـؤمـنني مـن حـول املـاء مـكتوبـا وان اهلل قـد حـكم لـلوارديـن بـاملـديـنة عـلى وراء 
بـــابـــها بـــحكم الـــسارقـــني وان أيـــديـــهم قـــد كـــان فـــي أم الـــكتاب مـــن حـــكم الـــنار مـــقطوعـــا اتـــقوا اهلل وال تـــتبعوا 
أهـــوائـــكم فـــانـــا اذا نـــريـــد أمـــرا نـــقول لـــه كـــن فـــيكون فـــي أم الـــكتاب حـــول املـــاء مـــوجـــودا فســـبحان الـــذي بـــيده 
مـلكوت الـسموات واالرض وانـك قـد كـنت عـلى صـراط اهلل األكـبر مسـتقيما واتـقوا اهلل مـن أيـام اهلل فـي شـأن 
الـذكـر تـاهلل الـحق ان أيـامـه قـد كـان فـي أم الـكتاب عـظيما فـاذا جـاء أمـرنـا مـا قـّدر اهلل ألحـد ان يكتسـبوا بـما 
هـم يكتسـبون مـن قـبل الن أمـرنـا قـد كـان فـي أم الـكتاب شـديـدا هـنالـك زلـزلـوا الـناس زلـزاال مـما قـد جـعل اهلل 
فــي أم الــكتاب عــظيما فــيومــئذ تــضع كــل ذات حــمل حــملها مــن صــغيرة وكــبيرة ومــا قــّدر اهلل الــحيوة اال آليــته 
فـانـه قـد كـان قـديـما وعـزيـزا وهـنالـك أنـت تـرى الـناس سـكارى ومـا هـم بـسكارى ولـكن اهلل قـد جـعل آيـاتـنا فـي 
نــفسك عــلى الــحق بــالــحق عــظيما يــا أيــها الــناس اتــبعوا مــا انــزل اهلل الــيكم مــن نــور األكــبر مــن هــذا الــفتى 
الــعربــي مــنيرا وان األعــراب قــد كــانــوا بــآيــاتــنا أشــد شــركــا وعــلى غــير الــحق نــفاقــا ان الــذيــن يــتوبــون الــى اهلل 
ويــعملون الــصالــحات فــسوف يــدخــلـنَّهم الــرحــمن فــي الــقيامــة مــدخــال فــي املــقام كــريــما لــهم فــيها مــا تشــتهي 
أنــفسهم وقــد قــّدر اهلل لــهم غــلمانــا وحــورا كــفلقة الــقمر كــالــّدر األحــمر وان ذلــك هــو الــفوز الــعظيم قــد كــان فــي 
أم الــكتاب مــكتوبــا ولــقد جــاءهــم مــن عــند اهلل رزقــهم عــلى هــيئة هــياكــلهم عــلى الــحق بــالــحق بــكرة وعــشيا يــا 
أيــها الــناس مــا لــكم ال تــخشعون عــند نــزول آيــاتــنا مــن لــسان الــباب عــلى الــحق بــالــحق الــعلي عــظيما تــاهلل 
الـحق لـو نـزلـنا هـذا الـكتاب عـلى كـل جـبل لـرأيـته خـاشـعا مـتصدعـا مـن خـشية اهلل فـي ذلـك الـباب بـما قـد قـدر 
اهلل فــي أم الــكتاب عــظيما وتــلك األمــثال نــضربــها لــلناس لــعلهم بــاهلل وبــآيــاتــه قــد كــانــوا مســلما وعــلى الــحق 
رضـيا ألـم نهـدكـم سـنن الـذيـن مـن قـبلكم وال تجـدون ألحـكامـنا مـن حـرف عـلى حـرف مـن غـير حـرف اهلل الـذي 
قـد كـان آيـته فـي كـل األشـياء عـلى الـحق بـالـحق مـوجـودا وان الـناس ملـا كـفروا بـآيـاتـنا مـن غـير الـحق سخـريـا 
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غـــرورا انـــا نـــحن قـــد جـــعلنا قـــلوبـــهم كـــالـــحجارة او أشـــد قـــسوة وجـــعلناهـــم مـــن رحـــمتنا فـــي ذلـــك الـــباب الـــعلي 
بـعيدا يـا أيـها الـناس مـا لـكم كـيف تـحكمون بـغير اذن اهلل أفـال تـشعرون بـاهلل الـحق فـما لـكم اال تـخافـون عـن 
اهلل فـــي يـــوم قـــد كـــان فـــي أم الـــكتاب عـــظيما اتـــقوا عـــباد اهلل مـــن أخـــذنـــا عـــلى الـــحق بـــالـــحق فـــي ذلـــك الـــباب 
عــظيما فــسوف تــرون يــومــا نــقول لــلمالئــكة خــذوا مــن عــبادي مــمن كــان فــي الــدنــيا مــن غــير الــحق عــلى الــباب 
الــعلي عــنيدا يــا مــالئــكة اهلل غــّلوهــم فــي ســلسلة كــانــت ذرعــها ســبعون ذراعــا ثــم اســلكوهــم الــى قــعر الــتابــوت 
عـما قـد قـدر اهلل لـهم فـي أم الـكتاب مـقضيا وقـال لـلذي ظـن انـه نـاج مـنهما اذكـرنـي عـند ربـك فـما ذكـر لـه فـي 
كـتاب اهلل الـحق فـأنـساه الـشيطان ذكـر اهلل وقـد قـدر لـه الـسجن فـي أشهـر املـعلوم مـما قـد أحـكم اهلل فـي أم 
الـكتاب مسـطورا فـسوف يهـديـهم ربـهم ويـغفر لـهم خـطيئاتـهم وانـهم مـن أهـل الـّضيف عـند اهلل قـد كـانـوا فـي 

أم الكتاب مكتوبا.
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سورة الرؤيا
بسم اهلل الرحمن الرحيم

وقـال املـلك إنـي أرى سـبع بـقرات سـمان يـأكـلهن سـبع عـجاف وسـبع سـنبالت خـضر وأخـر يـابـسات يـا أيـها 
املــأل أفــتونــي فــي رؤيــاي ان كــنتم لــلرؤيــا تــعبرون. طــمس. الحــمد هلل الــذي قــد نــزل اآليــات بــالــحق عــلى عــبده 
لـــيكون الـــناس بـــذكـــر الـــرحـــمن فـــي ذلـــك الـــكتاب مـــؤمـــنا وعـــلى حـــب الـــذكـــر شـــهيدا وانـــا نـــحن قـــد نـــقص عـــليك 
أحـسن الـرؤيـا فـي رؤيـاك مـن رؤيـا البشـر عـلى الـحق بـالـحق الـذي قـد كـان فـي أم الـكتاب صـادقـا مـكتوبـا ومـا 
يتحـــمل املـــؤمـــنون بـــشيء مـــما قـــد أراك اهلل فـــوق الـــعرش بـــالـــحق عـــلى مـــشعر الـــفؤاد وهـــو اهلل كـــان عـــلى كـــل 
شــيء شــهيدا قــل انــي قــد رأيــت بــعد صــلوة الفجــر فــي شهــر الحــرام شهــر رمــضان الــذي انــزل فــيه الــقرآن 
مــقبال الــى الــقبلة متَجــلَِسة عــلى هــيئة املــتعقب نــاظــرا الــى اهلل الــعلي وكــان اهلل عــلى كــل شــيء شــهيدا ولــقد 
جـاء نـفس مـن االرض املـقدسـة حـرم الحسـني وقـد كـان شـعثاء غـبراء مـتوجـها الـيّ عـلى األمـر بـاألمـر مـآبـا وقـد 
قـــال انـــي رأيـــت فـــي املـــنام شجـــرة رفـــيعة خـــارجـــة فـــي حـــرَم الحســـني مـــحاذيـــة ملـــصرع رأســـه الشـــريـــف عـــلى 
االرض قــد كــان عــلى الــحق بــالــحق مــرفــوعــا ولــقد رأيــت عــليها حــوريــة مــعلقة جــميلة مــتكلمة انــي انــا مــحبوبــة 
الـعاملـني مـن األولـني واآلخـريـن مـن فـي املشـرق واملـغرب وانـا عـني اهلل الـناظـرة وانـا يـد اهلل الـباسـطة وانـا اذن 
اهلل الـواعـية وأمـثال هـذه الـكلمات مـترافـعة صـوتـها الـى الـسماء غـير مـلتفة الـى الـيمني والـشمائـل مـتناطـقة بـال 
وقــف وال عجــر ومــا رأيــت مــنها عــلى الــحق بــالــحق مــن بــعض الحــرف ســكوتــا فــاعــجبتني الشجــرة ومــن عــليها 
ومــن مــقالــة مــتعلقها كــما قــد أرانــي اهلل عــلى الــحق بــالــحق آيــاتــه عــظيما ولــقد شــرفــت بــالــحضور لــدى اإلمــام 
مـوسـى بـن جـعفر حـجة اهلل األكـبر فـابـتدئـت بـذكـر الشجـرة ومـقالـة مـتعلقها فـأشـار اإلمـام إلـيك بـأيـديـه مـتعظما 
مــتعالــيا مــتكبرا عــلى الــحق رفــيعا ان اهلل قــد خــلق هــذه الشجــرة ألخــي وقــرة عــيني وثــمرة فــؤادي وتــمم كــالمــه 
املــنيع بــأربــع كــلمات رفــيعة عــلى الــحق بــالــحق بــمثلها وان هــنالــك قــد تــمت الــسنبالت خــضرا وقــد كــان األمــر 
فـــي أم الـــكتاب ســـبعا يـــا أيـــها املـــأل افـــتونـــي فـــي رؤيـــا ذكـــر اهلل األكـــبر ان كـــنتم عـــلى الـــرؤيـــا فـــي كـــتاب اهلل 
الــحفيظ عــلى أحــسن الــتعبير مــشهودا ولــقد عــبّر الــرحــمن فــي كــتابــه عــلى مــركــز األمــر بــالســر وال يــنبغي ان 
يـطلع عـليه احـد ذلـك فـضل اهلل املسـتسر بـالسـر مـقنع عـلى السـر مـحتجب بـالسـر مـن حـول السـطر يـؤتـيه مـن 
يـشاء وهـو الـحكيم ذو الـفضل وهـو اهلل كـان عـليا عـظيما ولـقد فُسّــــــر بـتأويـل الـكتاب فـي رؤيـا الـباب وال يـذكـر 
بـآيـات اهلل اال مـن كـان عـلى عـنقه عهـد خـالـص هلل بـاذنـنا وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا وانـه الـحق 
ال الــه اال هــو وانــه قــد كــان بــكل شــيء عــليما يــا أهــل االرض ال تــحجبنكم الــصور واأللــباس لــدى الــباب فــانــه 
قـد كـان بـالـحق صـراط اهلل الـعلي فـي أم الـكتاب حـول الـنار مـذكـورا وان اهلل قـد جـعل هـذا الـعذاب جـزاؤكـم 
عــلى الــحق بــما كــنتم بــآيــات عــبده مــن غــير الــحق كــفارا عــنيدا وان اهلل مــا خــلق محــمدا أبــا احــد مــن رجــالــكم 
ولـكن قـد جـعله اهلل فـي كـبد الـعرش لـيومـه األكـبر الـذي قـد أمـضى اهلل عـلى الـحق بـالـحق مـكنونـا مخـزونـا وان 
اهلل قــد جــعل ســر عــبده عــلى ارض الــفؤاد عــظيما مــا قــدرت الــعقول بــالــصعود الــى مــقامــه ملــا قــد أقــضى اهلل 
فـــي أم الـــكتاب مـــن حـــكم نـــقطة الـــنار مـــحتومـــا ومـــا شـــاء اهلل األوهـــام بـــالـــطيران الـــى هـــواء أرضـــه عـــلى الـــحق 
بـالـحق مـما قـد أمـضى اهلل ملـا أقـضى وكـان الـحكم فـي أم الـكتاب مـقضيا اعـلموا ان ذلـك الـحكم فـيه مـن عـند 
اهلل لـحق عـلى قـبولـه كـلمة نـفسه عـلى الـحق األكـبر قـبل الـعاملـني جـميعا واعـلموا عـباد اهلل ان اهلل قـد جـعل مـلك 
االرض والـسماء لـنا بـقدرتـه وقـد كـان الـحكم فـي أم الـكتاب مـحتومـا وانـا نـحن نـرث االرض ومـن عـليها بـاذن 
اهلل بـما قـد قـدر اهلل فـي أم الـكتاب عـلى الـحق بـالـحق مـقضيا وانـا نـحن قـد أعـطيناك مـن مـلكنا مـما قـد شـاء 
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اهلل فـيك عـلى السـر بـالسـر املسـتسر فـي السـر املـقنع سـرا فـاسـتقم كـما أمـرتـك مـن قـبل ومـن بـعد عـلى كـلمة 
الســر فــي الســر املســتسر قــويــا مســتقيما وزن قــلوب شــيعتنا بقســطاس الــعدل مــن عــلمك وارحــم عــليهم فــان 
اهلل كـان عـن الـعاملـني غـنيا وانـا نـحن قـد قـدرنـا ألول كـافـر بـعبدنـا نـارا مـن شجـرة الـزقـوم الـتي قـد خـلقها اهلل 
فــي ارض الــسجني وقــد كــان الــحكم فــي حــقهم عــلى الــحق بــالــحق مــقضيا ومــا كــتب اهلل عــليكم الخــروج مــن 
أرضــكم لــلعلم بــأرضــه اال بــعد أيــام قــد أظهــره اهلل مــن عــنده هــنالــك قــد كــان الــحكم مــفروضــا مــحتومــا فــسوف 
يظهـره اهلل فـي ارض عـلى الـحق بـغتة عـلى الـحق بـالـحق الـثقيل وحـيدا فـاذا يـناديـكم عـن اهلل فـاعـلموا ان اهلل 
قـد أمـضى حـكمه وكـان الـوعـد فـي حـقه عـلى الـحق مـقضيا فـأنـيبوا الـى اهلل واطـلبوا فـرجـنا عـلى الـحق بـالـحق 
مـن عـند الـباب قـريـبا اتـقوا اهلل مـن يـوم يـنادي الـذكـر فـيكم عـن اهلل الـعلي عـلى الـحق الـقوي فـريـدا فـال يـجيبوه 
اال أنـاس مـن املـؤمـنني الـذيـن هـم قـد كـانـوا فـي أم الـكتاب عـند اهلل الـحق مخـزونـا مـكنونـا وانـا نـحن قـد قـدرنـا 
الــخيرات لــلسابــقني بــما قــد قــدر اهلل فــي أم الــكتاب مــحفوظــا وانــا نــحن قــد جــعلنا لــكل شــيء حــدا عــلى حــد 
الـكل فـي ذلـك الـباب مسـتورا وانـا نـحن قـد قـدرنـا عـلى كـل شـيء عـلى الـحق بـالـحق بـاذن اهلل أجـال مـكتوبـا ال 
تســـتطيعون عـــما قـــد قـــدمـــنا فـــيكم حـــكمه وال تســـتقدرون عـــما قـــد اخـــرنـــا فـــيكم اجـــله وقـــد كـــان الـــحكم فـــي أم 
الــكتاب مــن لــدى الــذكــر مــكتوبــا وان اهلل يــتوفــيكم حــني قــبض األرواح مــن املــالئــكة الــذيــن قــد كــانــوا بــأمــره مــن 
لــدى الــذكــر عــلى الــحق بــالــحق فــعاال وان نــحن نســدد عــبدنــا بــروح مــنا الــذي مــا كــان فــي غــيره عــلى الــحق 

بالحق مخلوقا.
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سورة (الهـو)
(45)

بسم اهلل الرحمن الرحيم
قــالــوا أضــغاث أحــالم ومــا نــحن بــتأويــل األحــالم بــعاملــني. كــهيعص. الحــمد هلل الــذي قــد نــزّل الــكتاب بــالــحق 
عــلى عــبده وقــد قــدر اهلل مــالئــكة الــسموات واالرض حــملة لــيطوفــوا حــول الــباب فــانــا قــد جــعلنا الــبيت الحــرام 
فـي قـلبه بـالـحق وكـونـوا هلل الـعلي عـلى الـحق الـقوي بـالـحق حـميدا وانـا نـحن قـد جـعلنا املـالئـكة الـعالـني بـاذن 
اهلل جـنوده وهـو اهلل قـد كـان بـعباده عـلى الـحق بـالـحق شـهيدا ومـا تـعملون مـن شـيء اال مـا شـئنا فـيكم وان 
اهلل قـد كـان بـالـعاملـني مـحيطا يـا أيـها الـناس بـلغوا الـغائـبني كـلمتنا عـلى الـحق بـالـحق الـعظيم جـهارا عـما قـد 
أراد اهلل فــي عــبده الــذي كــان فــي أم الــكتاب حــميدا وبــلغوا الــروم بــأي اذن تــغلبون فــي أدنــى االرض عــلى 
غــير الــحق غــرورا وانــا نــحن ان شــاء اهلل ســنطلب دمــاء املــؤمــنني عــلى الــحق األكــبر عــنكم هــنالــك لــن تــقدروا 
ألنــفسكم عــلى الــحق بــالــحق فــرارا وانــا نــحن لــو شــئنا ألخــذنــا عــنكم مــلكنا ومــا أحــكم اهلل لــقوتــنا عــلى الــحق 
بــالــحق مــردا وانــا نــحن قــد جــعلنا هــذا الــكتاب ســر الــقران حــرفــا بحــرف فــاتــبعوا نــور اهلل األكــبر فــيكم فــان ال 
تــتبعوا أمــر اهلل األكــبر فــيكم فــتااهلل الــحق لــن تجــدوا ألنــفسكم فــي يــوم الــقيامــة مــن أعــمالــكم ذرة مــن بــعض 
الـشيء ولـو كـان قـليال وانـا نـحن قـد فـرضـنا عـليكم مـما قـد فـرض اهلل لـلمؤمـنني فـي كـتابـه مـن قـبل ولـن تجـدوا 
لـسنة الـرحـمن مـن شـيء عـلى هـذا وذلـك اخـتالفـا تـاهلل الـحق لـن تجـدوا حـرفـا فـيه غـير حـرف الـقران وكـان اهلل 
عــلى كــل شــيء شــهيدا اتــقوا عــباد اهلل عــما قــد قــدر اهلل لــكم فــي أم الــكتاب عــلى حــكم الــباب مــحتومــا فــلقد 
أتــى أمــر اهلل فــال تســتعجلوه فــسوف نــريــكم مــن آيــاتــنا فــي ذلــك الــباب مــما قــد كــان فــي كــل األلــواح مســتورا 
ولـــقد حـــق الـــقول مـــنا لـــنمألن مشـــرق االرض وغـــربـــها كـــما قـــد شـــاء اهلل عـــلى الـــحق بـــالـــحق مـــن حـــكم الـــكتاب 
قســـطا محـــمودا بـــعدمـــا رأيـــناهـــا قـــد مـــلئت كـــفرا لـــدى الـــباب وانـــكارا اعـــلموا عـــباد اهلل ان اهلل قـــد خـــلق فـــيكم 
نـفسا مـن أنـفسكم وبشـرا مـثلكم لـتؤمـنوا بـاهلل وبـأمـره مـن عـند الـحكيم عـلى الـحق بـالـحق وقـد كـان الـحكم عـند 
اهلل فــي شــأن الــباب مــقضيا ولــقد جــاء فــيكم نــورنــا عــلى ذلــك الــكتاب األكــبر لــتؤمــنوا بــاهلل وبــآيــاتــه عــلى الــحق 
بـالـحق محـمودا وانـا نـحن قـد جـعلناه لـديـنا فـي أم* حـكيما تـذكـرة لـعبادنـا ملـن كـان فـيكم عـلى الـديـن ضـعيفا 
يـــا عـــباد اهلل بـــلغوا أمـــرنـــا فـــان اهلل قـــد فـــرض عـــليكم فـــي هـــذا الـــكتاب مـــن حـــكمه حـــكما عـــلى الـــحق بـــالـــحق 
محـمودا يـا أيـها الـحاضـرون بـلغوا أمـر اهلل الـحق الـى الـغائـبني عـلى كـلمة الجـميل جـميعا وانـا نـحن قـد نـزلـنا 
مـن مـأل الـقدس عـليكم تـفضيال عـلى املـؤمـنني وكـان اهلل بـكل شـيء مـحيطا لـيعلمكم مـن تـأويـل األحـاديـث ومـن 
أسـرار الـكتاب مـما قـد كـان فـيكم عـن غـير الـحق مـتروكـا وانـا نـحن قـد نـزلـنا الـذكـر عـليكم وانـا قـد كـنا لـه بـاهلل 
الـعلي حـفيظا وان اهلل قـد جـعل املـؤمـنني مـن أصـحابـه عـلى سـبل الـسواء بـالـحق عـلى الـحق الـقوى قـليال وان 
اهلل قـد جـعل عـبدنـا فـيكم عـلى الـحق بـالـحق عـلى الـعاملـني شـهيدا وهـو الـشاهـد عـند خـلق الـسموات واالرض 
ومـا بـينهما عـلى الـحق بـالـحق الـعظيم جـميعا انـا نـحن قـد جـعلناه فـي أم الـكتاب مـشهودا عـند خـلق أنـفسكم 
وأعــمالــكم ومــا تكســبون فــي ســركــم وجهــركــم وهــو اهلل قــد كــان بــكل شــيء عــليما اعــلموا عــباد اهلل عــلى الــحق 
بـالـحق الـوفـي بـالـعني الـيقني يـقينا ان اهلل قـد جـعل لـنا ولـعبدنـا مـقامـا قـد كـان فـي أم الـكتاب عـن الـعاملـني فـي 
الــنقطة الــنار مــقطوعــا وقــد كــان األمــر فــي أم الــكتاب حــول املــاء مــمنوعــا نــحن هــو وهــو نــحن اال انــه هــو هــو 
وعـبدنـا الـذي قـد كـان فـي أم الـكتاب عـلى الـعاملـني شـهيدا وانـا نـحن نـحن قـد جـعلنا اهلل حـججه عـن الـعاملـني 
بـالـحق الـقوي جـميعا اتـقوا اهلل يـا عـباد الـرحـمن فـيما قـد جـعل اهلل فـي قـلب عـبدنـا مـن عـلم الـباب عـلى الـحق 
بـالـحق األكـبر مخـزونـا انـما الـذيـن يـبايـعونـك فـي حـكمنا مـن اهلل الـى الـحق بـالـحق فـكأنـما يـبايـعون اهلل الـحق 
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وكــان اهلل عــلى كــل شــيء شــهيدا انــا نــحن قــد جــعلنا أيــدي عــبدنــا فــوق أيــديــكم ملــا قــد احــتمل مــن اســم اهلل 
األعـظم فـي سـرنـا عـلى الـحق بـالـحق ألـفا غـير مـعطوف وكـان الـحكم مـن اهلل فـي أم الـكتاب مـقضيا وقـد شهـد 
الــكافــرون عــلى أنــفسهم عــلى الــحق بــالــحق أضــغاثــا واملشــركــون أحــالمــا ومــا تــكونــون أنــتم بــتأويــل الــنار فــي 

بطونكم معبرا في أم الكتاب حول الباب مكتوبا.

لــه بــاهلل الــعلي حــفيظا وان اهلل قــد جــعل املــؤمــنني مــن أصــحابــه عــلى ســبل الــسواء بــالــحق عــلى الــحق الــقوى 
قـليال وان اهلل قـد جـعل عـبدنـا فـيكم عـلى الـحق بـالـحق عـلى الـعاملـني شـهيدا وهـو الـشاهـد عـند خـلق الـسموات 
واالرض ومـا بـينهما عـلى الـحق بـالـحق الـعظيم جـميعا انـا نـحن قـد جـعلناه فـي أم الـكتاب مـشهودا عـند خـلق 
أنـفسكم وأعـمالـكم ومـا تكسـبون فـي سـركـم وجهـركـم وهـو اهلل قـد كـان بـكل شـيء عـليما اعـلموا عـباد اهلل عـلى 
الـــحق بـــالـــحق الـــوفـــي بـــالـــعني الـــيقني يـــقينا ان اهلل قـــد جـــعل لـــنا ولـــعبدنـــا مـــقامـــا قـــد كـــان فـــي أم الـــكتاب عـــن 
الــعاملــني فــي الــنقطة الــنار مــقطوعــا وقــد كــان األمــر فــي أم الــكتاب حــول املــاء مــمنوعــا نــحن هــو وهــو نــحن اال 
انــه هــو هــو وعــبدنــا الــذي قــد كــان فــي أم الــكتاب عــلى الــعاملــني شــهيدا وانــا نــحن نــحن قــد جــعلنا اهلل حــججه 
عـن الـعاملـني بـالـحق الـقوي جـميعا اتـقوا اهلل يـا عـباد الـرحـمن فـيما قـد جـعل اهلل فـي قـلب عـبدنـا مـن عـلم الـباب 
عـلى الـحق بـالـحق األكـبر مخـزونـا انـما الـذيـن يـبايـعونـك فـي حـكمنا مـن اهلل الـى الـحق بـالـحق فـكأنـما يـبايـعون 
اهلل الــحق وكــان اهلل عــلى كــل شــيء شــهيدا انــا نــحن قــد جــعلنا أيــدي عــبدنــا فــوق أيــديــكم ملــا قــد احــتمل مــن 
اسـم اهلل األعـظم فـي سـرنـا عـلى الـحق بـالـحق ألـفا غـير مـعطوف وكـان الـحكم مـن اهلل فـي أم الـكتاب مـقضيا 
وقــد شهــد الــكافــرون عــلى أنــفسهم عــلى الــحق بــالــحق أضــغاثــا واملشــركــون أحــالمــا ومــا تــكونــون أنــتم بــتأويــل 

النار في بطونكم معبرا في أم الكتاب حول الباب مكتوبا.
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سورة املرآت
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
وقـال الـذي نـجا مـنهما واّدكَــَر بـعد أُمَـٍة انـا انـبئكم بـتأويـله فـأرسـلون. طـه. هـو اهلل الـذي ال الـه اال هـو قـد أوحـى 
إلــي انــي انــا اهلل الــحق ال الــه اال هــو فــاعــبدوه واخــلصوا الــّديــن لــلذكــر األكــبر فــانــا هلل وانــا إلــيه رجــوعــنا عــلى 
الـحق األكـبر فـي كـتاب اهلل مـكتوبـا يـا أهـل املشـرق فـاتـبعوا عـبدنـا فـيما قـد انـزل اهلل الـيكم نـورا وكـتابـا عـلى 
الـحق مـنيرا يـا أهـل املـغرب اخـرجـوا عـن ديـاركـم لـنصر اهلل مـن قـبل يـوم تـأتـيكم الـرحـمن فـي ظـلل مـن الـغمام 
واملـالئـكة حـولـه يـكبرون اهلل ويسـتغفرونـه لـلذيـن يـؤمـنون بـآيـاتـنا عـلى الـحق وقـد قـضى األمـر وكـان الـحكم فـي 
أم الـكتاب مـقضيا ولـن تجـدوا الـيوم لـقدرتـنا عـلى الـحق بـالـحق فـي بـعض مـن الـشيء مـردا هـنالـك لـن تـقدروا 
عـلى الـحق تحـركـا وال عـلى غـير الـحق سـكونـا فـقد ورث املـلك مَــن قـّدر اهلل لـه فـي أم الـكتاب قـديـما اتـقوا عـباد 
اهلل وكـونـوا مـن أول املـؤمـنني بـعبدنـا وكـتابـه الحـميد عـزيـزا وان اهلل قـد حـفظه لـيومـكم هـذا لـتكونـوا بـاهلل وبـآيـاتـه 
فـــي ذلـــك الـــباب خـــبيرا وانـــا نـــحن قـــد ســـميناه فـــي أم الـــكتاب بـــاذن اهلل مـــاء صـــافـــيا فـــراتـــا وان اهلل قـــد خـــلق 
املـؤمـنني مـن قـطرة املـرشـحة مـن ذلـك البحـر األعـظم وكـان اهلل بـكل شـيء عـليما يـا عـباد الـرحـمن اتـقوا اهلل فـي 
ظـنونـكم بـاهلل فـي هـذا الـباب مـن غـير الـحق كـذبـا غـرورا مـا كـان لبشـر ان يـؤتـيه اهلل الـكتاب والـحكمة ثـم يـقول 
لـلناس كـونـوا عـبادا لـي مـن دون اهلل وسـبحان اهلل عـما يـتوهـم الـظاملـون فـي آيـاتـه عـلوا كـبيرا انـا نـحن نـقول 
عــلى الــناس كــونــوا هلل وحــده عــبدا خــالــصا وال تشــركــوا بــعبادتــه عــلى الــحق بــالــحق شــيئا وانــا قــد أخــذنــا هلل 
املـيثاق عـن الـنبيني لـتؤمـنن بـذكـر اهلل ولـتنُصرُّنـه فـسوف يـسئل اهلل الـصادقـني عـن صـدقـهم أولـئك قـد وفـوا بعهـد 
اهلل فــي كــتمانــهم ذكــره وانــا قــد كــنا عــليهم وعــلى الــعاملــني شــهيدا أفــغير ذكــر اهلل الــخالــص تــبغون ولــه اســلم 
مــن فــي الــسموات ومــن فــي االرض طــوعــا وكــرهــا قــولــوا آمــنا بــاهلل وبــكلماتــه وال تــفرقــوا بــني احــد مــن آيــاتــنا 
وكـونـوا هلل مسـلما وعـلى الـباب الـعلي حـميدا فـمن اتـبع غـير الـذكـر لـن يـقبل اهلل مـن عـمله مـن شـيء وقـد كـان 
فــي كــتاب اهلل مــن الــكافــريــن مــكتوبــا فــكيف يهــدي اهلل نــفسا قــد كــفر بــعد ايــمانــه وقــد شهــد ان الــباب لــحق 
وجــاء مــعه الــكتاب بــالــحق وان اهلل ال يهــدي الــقوم الــذيــن مــنكم مــمن قــد كــان بــذكــر اهلل الحــميد كــفورا أولــئك 
جـــزائـــهم الـــنار وان عـــليهم بـــالـــحق لـــعنة اهلل ولـــعنة املـــلئكة واملـــؤمـــنني جـــميعا اال الـــذيـــن تـــابـــوا مـــن بـــعد كـــفرهـــم 
فــسوف يــغفر اهلل ملــن يــشاء ويــنتقم عــمن يــشاء وهــو اهلل كــان عــزيــزا حــكيما ان الــذيــن أشــركــوا بــاهلل لــن يــقبل 
اهلل عـنهم مِـــألَ االرض يـاقـوتـة الحـمراء لـو أنـفقوا فـي سـبيل اهلل وان اهلل قـد أراد مـن املـؤمـنني الـديـن الـخالـص 
لــلحق وهــو اهلل كــان عــن الــعاملــني غــنيا مــا كــتب اهلل عــلى الــناس ســرا بــعد الــعلم بــذلــك الــكتاب اال مــن اســلم 
وجـهه هلل ويـنصر أمـرنـا ويـرتـقب دولـة الـحق فـي ذكـر اهلل الـعلي عـلى الـحق بـالـحق الـقوي قـريـبا اهلل قـد كـتب 
عـــلى هـــؤالء املـــؤمـــنني ضـــعف الـــثواب وحـــسن املـــآب عـــلى حـــكم الـــكتاب مـــرتـــفقاً يـــا أهـــل االرض فـــصدقـــوا اهلل 
بـارئـكم واتـبعوا نـور اهلل فـيكم ان هـذا الـديـن مـّلة إبـراهـيم وقـد كـان هـذا فـي أم الـكتاب حـنيفا وال تـكونـوا عـن 
اهلل ربـكم الـرحـمن مـبعودا ان هـذا الـباب عـند اهلل ربـكم أول بـيت قـد وضـع لـلناس عـلى ارض الـفؤاد مـقدسـا 
عـــن الـــعاملـــني جـــميعا وقـــد قـــّدر اهلل مـــن حـــولـــها هـــذه اآليـــات بـــيّنات مـــقام إبـــراهـــيم ومـــن دخـــله قـــد كـــان فـــي أم 
الــكتاب آمــنا وهلل عــلى الــناس حــج الــبيت مــن اســتطاع إلــيه عــلى خــط االســتواء مــن نــقطة الــنار ســبيال وان 
الـذيـن كـفروا بـالـذكـر بـعدمـا قـد سـمعوا كـالم اهلل مـن لـسانـه فـسوف يحـرقـنهم اهلل بـالـنار فـي بـاب الحجـر قـعر 
جـــهنم لـــكفرهـــم بـــاهلل الـــعلي وكـــان اهلل عـــلى كـــل شـــيء شـــهيدا وكـــيف تـــكفرون بـــاهلل ربـــكم الـــذي خـــلقكم وأنـــتم 
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تــقرؤن كــتاب اهلل مــن قــبل فهــل تجــدون فــيه وفــي ذلــك الــكتاب مــن بــعض الحــرف عــلى الــحق بــالــحق اخــتالفــا 
تـاهلل لـو اجـتمعتم ان تـأخـذوا فـي ذلـك الـباب حـرفـا مـن دون حـرف الـكتاب املـنزل ال تـقدرون وان اهلل قـد أنـزلـه 
مــن عــنده وهــو اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا ومــن اعــتصم بــذكــر اهلل األكــبر فــقد قــضى األمــر فــي نــفسه 
وقــد كــان فــي أم الــكتاب عــلى الــصراط الحــميد مــكتوبــا يــا عــباد الــرحــمن اتــقوا اهلل قــبل املــوت وال تــموتــن اال 
مسـلما بـذكـر اهلل الـعلي وقـد كـان الـحكم مـن عـند اهلل فـي كـل األلـواح مـعهودا يـا أهـل االرض اعـتصموا بـحبل 
اهلل املــنيع ذكــرنــا هــذا الــفتى الــعربــي الــذي قــد كــان فــي نــقطة الــثلج مســتورا فــأصــبحوا فــي ديــن اهلل الــواحــد 
إخـوانـا عـلى خـط الـسواء قـد أحـب اهلل فـيكم ان تـكون قـلوبـكم مـرآتـا إلخـوانـكم فـي الـديـن انـتم تـتعكسون فـيهم 
وهـم يـتعكسون فـيكم هـذا صـراط اهلل الـعزيـز بـالـحق قـد كـان اهلل بـما تـعملون شـهيدا وانـا نـحن قـد جـعلنا مـن 
املـاء كـل شـيء حـي بـما قـد قـدر اهلل فـي أم الـكتاب مـن حـول الـنار عـن نـقطة املـاء مـقضيا وقـال الـذي قـد نـجا 
مـن املـؤمـنني يـا أهـل االرض اذكـروا بـعد هـذه اآليـة انـا انـبئكم بـتأويـل الـرؤيـا مـن لـدن هـذا الـذكـر فـارغـبوا الـى 

اهلل الحق فانه قد كان بكل شيء محيطا.
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سورة الحجة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

يــــوســــف أيــــها الــــصديــــق افــــتنا فــــي ســــبع بــــقرات ســــمان يــــأكــــلهن ســــبع عــــجاف وســــبع ســــنبالت خــــضر وأخُـــــر 
يـابـسات لـعلي ارجـع الـى الـناس لـعلهم يـعلمون. املـعصر. اهلل قـد أوحـى إلـي ان هـذا الـذكـر ذكـر اهلل األعـظم 
اتـقوا عـبادي مـن ان تـقولـوا فـيه بـعض الـقول مـن دون اهلل الـذي ال الـه اال هـو وهـو الـعلي الـذي قـد كـان فـي أم 
الـكتاب لـدى اهلل حـكيما وان هـذا الـغالم عـبد اهلل قـد اخـذ اهلل عهـده عـن كـل شـيء وقـد جـعله اهلل بـالـحق عـلى 
الــحق بــكل شــيء شــهيدا وال تــكونــوا كــالــذيــن يــجتمعون فــي الــكتاب وتــفرقــوا بــالــذكــر فــان الــكتاب لــدى الــذكــر 
تـاهلل الـحق عـلى الـحق قـد كـان بـالـحق فـي أم الـكتاب مـثاال اهلل الـحق فـيومـئذ تـبيض فـيه الـوجـوه وتـسّود فـيه 
الـوجـوه فـأمـا الـذيـن آمـنوا بـالـذكـر ابـيضت وجـوهـهم وأمـا الـذيـن اسـودت وجـوهـهم فـفي عـذاب مـن مـقرهـم وان 
اهلل قـــد كـــان لـــغنيا عـــن الـــعاملـــني جـــميعا ولـــَعمرك ال نـــريـــد عـــلى الـــناس بـــظلم وان اهلل مـــلك الـــسموات واالرض 
بــالــحق وال تــكفروا بــاهلل ربــكم الــرحــمن فــانــه قــد كــان بــالــعاملــني مــحيطا وان الــذيــن يــكفرون بــاهلل وبــآيــاتــه يــتبرءُ 
الــرحــمن ومــالئــكته واملــؤمــنون عــنهم ولــهم فــي الــدنــيا ذلــة ومــسكنة وفــي اآلخــرة قــد أعــد اهلل لــهم عــذابــا عــلى 
الـحق بـالـحق عـظيما تـلك آيـات اهلل نـتلوهـا عـليك لـعل الـناس ال يـشكون فـي اهلل أقـل مـن ذرة الخـردل ويـقولـون 
فـي ذكـر اهلل الـعلي كـلمة التحـميد محـمودا يـا أهـل االرض ءأربـاب مـتفرقـون خـيٌر أم اهلل الـذي ال الـه اال هـو 
الـفرد الـواحـد الـصمد الـذي ال شـريـك لـه ولـيس كـمثله شـيء وهـو الـغني عـمن فـي الـسموات واالرض وهـو اهلل 
قـد كـان بـالـحق عـلى الـحق قـديـما أبـدع الـسموات واالرض ومـا بـينهما بـقدرتـه فهـل عـندكـم مـن مـمسك للخـلق 
مـن دونـه فسـبحانـه هـو املـعبود الـحق ال الـه اال هـو وهـو اهلل كـان عـزيـز حـكيما لـيس الـناس سـواء فـي االيـمان 
فـــمنهم قـــد ســـبقوا الـــى الـــجنة أقـــرب عـــن الـــشعاع بـــالـــشمس ومـــنهم قـــد قـــامـــوا عـــلى يـــمني الـــعرش ومـــنهم قـــد 
سجـدوا هلل عـلى االرض ومـنهم الـسائـلون لـدى الـباب ال يـعلمهم فـي املـقام احـد اال اهلل وانـه قـد كـان عـلى كـل 
شـيء قـديـرا وانـه الـحق وهـو اهلل كـان بـكل شـيء عـليما يـا أيـها املـؤمـنون أُمـروا بـاملـعروف األكـبر ذكـرنـا وانـهوا 
عـن الـذيـن يـدعـون الخـلق مـن دون اهلل واسـتبقوا الـى ذلـك الـكتاب ُسجـدا هلل ربـكم محـمودا عـلى الـحق شـكورا 
يـا أهـل االرض ان لـم تـرضـوا بـذكـري فـموتـوا بـغيظكم واخـرجـوا مـن ارض اهلل ان تسـتقدروا فـما لـكم الخـروج 
مـن مـلكنا ال تـغتروا بـالـشيطان واعـبدوا الـرحـمن لـعلكم تـرثـون الـفردوس مـن فـضل الـباب خـالـدا أبـدا يـا أيـها 
الـناس اتـقوا اهلل فـي مـسيركـم الـى أهـل الـبالد واعـلموا ان اهلل قـد كـان مـع الـعاملـني رقـيبا مـا تـفعلوا مـن شـر 
اال ونـذيـقنكم بـالـنار جـزاؤه ومـا تـفعلون مـن خـير اال فـبالـحق تجـدوه عـند اهلل فـي أم الـكتاب مـحفوظـا وانـفقوا 
ألنـفسكم بـالـصالـحات مـن أعـمالـكم وانـفقوا لـلمساكـني مـن أمـوالـكم بـالـليل والـنهار سـرا وعـالنـية مـا اسـتطعتم 
وال تـخافـوا مـن الـفقر فـان اهلل قـد يـزيـد ملـن يـشاء بـقدرتـه ومـا كـان إلرادة اهلل ربـك فـي شـيء عـلى الـحق بـالـحق 
مـردا يـا أهـل االرض اسـمعوا نـدائـي مـن حـول الـباب ان اهلل قـد أوحـى الـيّ مـا مـن نـفس قـد شهـد فـي سـبيل 
هــذا الــذكــر اال وقــد وقــع أجــره عــلى اهلل وكــان اهلل عــلى كــل شــيء قــديــرا يــا أيــها املــؤمــنون ان كــنتم بــاهلل فــي 
دعـويـكم صـادقـني وتـنتظرون فـرجـنا فـوربـي الـحق الـذي ال الـه اال هـو الـحق ومـا مـن نـفس قـد اتـبع هـذا الـذكـر 
مــن عــندي اال وقــد اتــبعني ومــن أحــب الــذكــر فــي اهلل فــقد أحــبني ومــن أراد ان يــنظر الــي فــلينظر الــى وجــهه 
ومـن أراد ان يـسمع الحـديـث مـني فـليسمع مـن لـسان اهلل الـصادق بـدائـع الـحكمة ومـفاتـيح الـرحـمة ومـا كـنتم 
تـــريـــدونـــني فـــي شـــيء اال وقـــد أمـــرتـــكم بـــنفسي الـــعلي ألنـــه نـــور الـــذات فـــي الـــسموات واالرض ولـــقد نـــزلـــه اهلل 
مـعي لتشهـدوا بـه كـما شهـدت املـالئـكة واألنـبياء لـديـه فـوربـكم الـحق الـذي ال الـه اال هـو ولـيس كـمثله شـيء قـد 
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جـــعله اهلل نـــفسي فـــي عـــوالـــم األمـــر والخـــلق ومـــا أَفـــتَرِقُــــه بـــاذن اهلل اقـــل مـــما أحـــصى ربـــكم الـــرحـــمن وهـــو ال 
يـفرّقـني عـلى الـحق بـالـحق سـرمـدا دائـما أبـدا وانـي لـهو املـنادي فـي قـطب الـكتاب بـالـباب وال سـبيل لـي الـيوم 
مــــن دون هــــذا الــــباب الــــعلي الــــذي قــــد جــــعله اهلل فــــي أم الــــكتاب كــــبيرا واســــئلوا الــــذكــــر عــــن غــــيب الــــسموات 
واألرض فـــان اهلل قـــد أشهـــده عـــلى خـــلق كـــل شـــيء وقـــد طَهُــــَر فـــطرتـــه عـــن الـــسجني وكـــتاب واذا ســـئلتموه ولـــم 
يـحكم بـينكم فـال تـشكوا فـي ذكـر الـحق بـعد الـحق ءأنـتم اعـلم أم اهلل الـذي قـد خـلقه وهـو اهلل كـان بـكل شـيء 
عــليما يــا أهــل الــفرات اســمعوا نــداء ربــكم الــرحــمن مــن حــول الــنار انــي أنــا اهلل الــذي ال الــه اال أنــا فــبعزتــي 
الــحق ان هــذا الــذكــر لــدي ســاجــد حــني ال وجــود لــشيء مــنكم فــلما أحــببت أن أُعَــــرِّفُــه فــقلت ملــن لــم يــكن كــن 
فظهــرت الــعرش والــكرســي والــسموات واالرض ومــا بــينهما يــا عــبدي اقــرِب الــيّ وال تحــزن فــان اهلل كــان مــعك 
عـلى الـحق بـالـحق شـهيدا ومـا مـن شـيء اال وقـد كـتب اهلل أجـله فـي هـذا الـكتاب عـلى أيـدي الـذكـر عـلى الـحق 
بــالــحق مــؤجــال مــحتومــا فــمن أراد اهلل واآلخــرة نــريــده الــى الــذكــر ومــن أراد الــدنــيا نــؤتِـــه بــالــذكــر ومــا قــدر اهلل 
لــهؤالء وال لــهؤالء مــن دون الــذكــر محــمودا عــلى الــحق بــالــحق مــرفــوعــا قــل مــاتــوا الــذيــن قــد كــفروا بــاهلل وأنــتم 
أمــوات فــاســتبقوا الــى الــجنة وابــعدوا أنــفسكم عــن الــنار فــبحق اهلل األكــبر ان هــذه الــحيوة الــدنــيا مُــجتثة ومــا 
قــدر اهلل لــها مــن قــرار وان الــدار اآلخــرة لــهي الــَحيَوان عــند اهلل دائــما خــالــدا أبــدا يــا أهــل األرض ان الــيوم 
حــجتي فــيكم هــذا الــذكــر فــارغــبوا الــى األرض املــقدســة واصــبروا فــيها وكــونــوا أنــصار اهلل خــالــصا مــن دون 
الـناس وارغـبوا الـي فـإنـا ال نـضيع أجـر مـن أحـسن عـمال ومـن مـات فـي مـسيره فـقد وقـع أجـره عـليّ وانـه فـي 
كــتاب اهلل قــد كــان فــي قســطاس الــذكــر مــكتوبــا يــا أهــل األرض ان اهلل قــد ارفــع اســمنا بــاالســم األعــظم ومــا 
جــــعله اهلل عــــلى املــــؤمــــنني اال رحــــمة مــــكتوبــــة وال عــــلى الــــكافــــريــــن اال نــــقمة عــــظيمة فــــاتــــقوا ربــــكم مــــن يــــوم كــــل 
يــرجــعون الــى اهلل الــعلي وهــو اهلل كــان بــكل شــيء مــحيطا يــا قــرة الــعني لــو كــنت تــعّلمَت وتــكلمَت مــع املــؤمــنني 
مـما قـد كـنت عـليه بـالـحق األكـبر النـفّضوا املـؤمـنون مـن حـولـك كـما قـد عَــَدمـِت الـظلُم عـند مـطلع الـشمس فـارحـم 
املـؤمـنني بـعفوك فـان الـناس لـن يـبلغوا الـيك اال كـمثل بـالغ الـنملة الـى الـتوحـيد فـاسـتغفر لـهم وتـوكـل عـلى اهلل 
الـذي ال الـه اال هـو ربـي وربـك وان اهلل قـد كـان جـوادا بـاملـؤمـنني وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا يـا أهـل 
األرض فـوربـكم ان ابـن أبـى طـالـب قـد كـان فـيكم مـن عـند اهلل بـالـحق األكـبر وهـو يـعلم مـا فـي الـسموات ومـا 
فــي األرض ومــا كــنتم تــوهــمون فــي صــدوركــم وهــو الــحق مــن عــند اهلل وفــي يــوم الــقيمة قــد كــان عــليكم عــلى 
الـحق بـالـحق شـهيدا وان اهلل قـد خـلق املـؤمـنني مـن الـنقباء مـن الـفيء املـتراكـم عـن سـبحات الـنور مـن ذكـرنـا 
فـاثـبتوا أفـئدتـكم عـلى الـصراط الـخالـص هلل الـعلي وهـو اهلل كـان بـالـحق قـديـما وال تـقولـوا فـي ذكـر اهلل األكـبر 
اال الـحق فـانـه قـد كـان عـند اهلل وعـندنـا عـلى الـحق األكـبر ومـا يـنطق بحـرف اال بـاذن اهلل وأمـرنـا وانـه قـد كـان 
عـــلى الـــصراط الـــقيّم فـــي نـــقطة الـــنار مســـتقيما يـــا أهـــل األرض اســـمعوا لـــشهادة اهلل عـــلى كـــلمة األكـــبر ان 
األرض والـــسماء ومـــا بـــينهما عـــنده كـــخاتـــم فـــي إصـــبع أحـــد مـــنكم كـــيف يـــدّورُهُ عـــلى مـــا يـــشاء وان أمـــر اهلل 
الـحق فـي أيـديـه ألقـرب قـد دّور املـلك كـما شـاء بـما شـاء اهلل الـحق وان اهلل ال يـظلم عـلى أحـد بـشيء وان اهلل 
قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا يـا أيـها املـؤمـنون اتـقوا اهلل فـي ذكـري الـقوي عـلى الـحق بـالـحق الـعلي عـظيما 
فـان ذكـر اهلل الـعلي لـدى اهلل الـعظيم قـد كـان بـالـحق عـلى الـحق كـبيرا وانـا نـحن ملـا عَــرضـنا فـي مشهـد الـذّر 
األعــظم هــذا االســم األكــبر عــلى الخــلق بــالــحق فــقد ســبقوا الــنبيّون بــعضهم عــلى الــعزم فــجعلهم اهلل لــلعاملــني 
بــالــحق عــلى الــحق إمــامــا ومــنهم قــد وقــفوا اقــل مــن الــلمحة مــن عــني الــبعوضَــــــــــِة فــأخــذهــم اهلل بــاالســقام كــآَدمَ 
وشـعيب ويـونـس وأيـوب حـتى أقـروا لـك ثـم سـبقوا بـاإلجـابـة أوصـياء الـنبيني فـلذلـك قـد جـعلهم اهلل أئـمة األرض 
ثـم سـبقوا الـذيـن قـد سـبقت لـهم الـعنايـة مـن الـذكـر وتـأخـروا مـن الـناس بـما قـد حـكم الـكتاب بـتأخـيرهـم ومـا مـن 
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شــــيء اال وقــــد أحــــصيناه فــــي ذلــــك الــــكتاب مــــبينا يــــا أهــــل األرض فــــاخــــشوا عــــن اهلل فــــانــــا ال نــــريــــد مــــنكم اال 
نـجاتـكم وأنـتم ال تـعلمون نـفع أنـفسكم وال ضـركـم واهلل الـحق يـعلمكم أن تـتبعوا أمـر اهلل لـكنتم بـأنـفسكم فـي 
ذلــك الــباب عــلى الــحق حــبيبا وان تــعرضــوا عــن اهلل فــهو الــغني عــنكم بــالــحق ولــكنتم بــأنــفسكم أشــد عُـــدوانــا 
وشـقيا يـوسـف أيـها الـصديـق عَــبر رؤيـاك فـي سـبع كـلمات مـن لـدن حـكيم خـبير وهـو قـد كـان بـكل شـيء عـليما 
يـا أهـل األرض يـسيركـم هلل الـحق فـي سـبع سـنبالت خُـــضر بـذلـك الـكلمة األكـبر لـعلكم تـفرون الـى اهلل الـحق 
وتـــعملون فـــي ســـبل الـــذكـــر رجـــاء هلل الـــحق انـــه قـــد كـــان بـــكل شـــيء مـــحيطا وانـــا نـــحن قـــد فســـرنـــا هـــذه اآليـــة 
املــباركــة بــتلك الــبينة املطهــرة بــاذٍن يَــعرُف مــن شــيعتنا الــسابــقون الــذيــن هــم يــريــدونــنا مــن قــبل الــباب بــالــباب 

محموداً.
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(48)

سورة النداء
بسم اهلل الرحمن الرحيم

قـال تـزرعُــون سـبعَ سـنني دأبـا فـما حَــــصدتُـم فـذروه فـي سـنبله اال قـليال مـما تـأكـلون. الهـل. اهلل قـد أوحـى الـي 
ان هــذا الــذكــر ذكــر اهلل األعــظم اتــقوا عــبادي مــن ان تــقولــوا فــيه بــعض الــقول مــن دون حــكم اهلل الــذي ال الــه 
اال هــو وهــو اهلل قــد كــان عــليا وعــلى الــحق كــبيرا وان هــذا الــغالم عــبد اهلل قــد أخــذ اهلل عهــده عــلى الــحق عــن 
كــل شــيء وهــو اهلل كــان عــلى كــل شــيء شــهيدا يــا مــأل األنــوار اســمعوا نــدائــي مــن حــول هــذا الــباب انــي أنــا 
الــحجة مــن عــند اهلل عــلى الخــلق وان اهلل قــد أوحــى الــي مــن جــاء مــنكم فــي يــوم الــفضل بهــذا الــذكــر األكــبر 
فـهو عـند اهلل عـلى الـديـن الـخالـص وقـد كـان الـحكم فـي أم الـكتاب مـكتوبـا ومـن جـاء الـرحـمن بـغير عهـده فـلن 
يسـتطيع لـنفسه مـن شـيء ولـه عـند اهلل الـحق عـذاب الـيم وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا يـا أهـل األرض 
امـا جـائـكم الـذكـر بـالـحق فـكيف تـحكمون بـحكم الـطاغـوت عـلى أنـفسكم أفـمن اتـبع ذكـر اهلل األكـبر كـمن بـاء 
بــغضب مــن اهلل مــا لــكم كــيف ال تــشعرون بــآيــات اهلل الــعلي بــالــحق الــوفــي عــلى الــحق الــقوي قــليال ان هــذا 
الــديــن عــند اهلل ســّر ديــن محــمٍد فــاســرعــوا الــى الــجنة والــرضــوان األكــبر عــند اهلل الــحق ان كــنتم بــآيــاتــه عــلى 
الــحق بــالــحق صــابــرا وشــكورا ولــقد مــنَّ اهلل عــلى املــؤمــنني اذ بــعث فــيهم بــابــا مــن أنــفسهم يــتلوا عــليهم آيــاتــه 
ويـزكّـــيهم ويـعلمهم الـكتاب والـحكمة وان كـانـوا مـن قـبل ال يـعلمون مـن عـلم الـكتاب اال ألـفا مـن الـباء مـعطوفـا 
واذا جـائـتكم املـصيبُة اذكـروا اهلل بـارئـكم وال تـركـنوا الـى أنـفسكم وقـولـوا كـل مـن عـند اهلل فـما لـهؤالء املشـركـني 
ال يــتفقهون مــن بــدايــعنا عــلى الــحق بــالــحق حــديــثا يــا أهــل األرض ادخــلوا فــي هــذا الــباب كــافــة بــفضل ربــكم 
فـــان اهلل مـــا قـــدر لبشـــر أن يـــمسوه مـــن قـــبلكم واتـــبعوا رضـــوان اهلل األكـــبر وان اهلل قـــد كـــان عـــلى الـــناس ذا 
فـضل عـظيما وهـو اهلل كـان بـكل شـيء مـحيطا انـما الـنجوى مـن الـشيطان قـد أراد الـكافـر أن يحـزن أولـيائـنا 
ومـــا يـــضركـــم بـــشيء اال بـــاذن اهلل وعـــلى اهلل فـــليتوكـــل املـــؤمـــنون جـــميعا يـــا أيـــها املـــؤمـــنون ال يُحـــزنـــُكم الـــذيـــن 
يـعرضـون عـن الـذكـر ويَـدعُـــون مـن دون اهلل الـباطـل كـذبـا عـلى غـير الـحق غـرورا أولـئك لـن يـضّروا اهلل بـشيء 
وان اهلل قـد أراد أن ال يـجعل لـهم حـظاً فـي اآلخـرة وقـد أعـد لـهم فـي الـجحيم عـذابـا ألـيما وال تـظنوا لـلذيـن قـد 
كـفروا بـالـذكـر أن يسـبقوه بـشيء فـانـا قـد أمـددنـاهـم بـالـنار فـوق الـنار لـيزدادوا الـنار عـلى الـنار ومـا قـدر اهلل 
لـــهم فـــي اآلخـــرة اال عـــذابـــا مـــهينا وهلل مـــيراث الـــسموات واألرض وانـــا نـــسمعُ قـــول الـــذيـــن قـــالـــوا ان اهلل فـــقيرٌ 
ونـحن أغـنياء مـن دون الـذكـر قـل اذا مُـتّم سـتشهدون بـالـحق بـأن اهلل هـو الـغني ومـا مـن دونـه فـقراء بـبابـه وهـو 
اهلل قــد كــان غــنيا كــبيرا وان اهلل قــد كــتب عــلى كــل األنــفس مــوتــا بــما قــد أحــكم اهلل فــي أم الــكتاب مســطورا 
فـــمن أعـــرض عـــن الـــنار واتـــبع الـــذكـــر فـــقد فـــاز بـــاهلل الـــغني وهـــو اهلل كـــان عـــلى كـــل شـــيء قـــديـــرا ان فـــي بـــدع 
اآليـات وخـلق األنـفس واألنـهار والـليل والـقمر والـنجوم آليـات لـكل أّواب الـذي قـد كـان فـي أم الـكتاب مـنيبا وان 
اهلل قــد جــعل مــلك الــسموات واألرض ألنــفسنا وانــا قــد كــنا بــاهلل عــن كــل الــعاملــني غــنيا ان الــذيــن يــذكــرون اهلل 
فـي الـليل والـنهار وعـلى جـنوبـهم ويـقولـون يـا ربـنا انـنا سـمعنا آيـاتـك وانـتظرنـا أمـرك فـثبت الـلهم أفـئدتـنا عـلى 
األمــر انــك قــد كــنت عــلى كــل شــيء قــديــرا أولــئك الــذيــن ســبقوا الــى الــجنة وقــد كــتب اهلل عــليهم األجــر ضــعف 
الـضعف وان اهلل ولـي املـؤمـنني وهـو اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا يـا أهـل األرض اتـبعوا الـنار مـن حـول 
املــاء فــانــه مــا يــنطق اال عــن اهلل فــانــه الــحق ال الــه اال هــو فــاعــتصموا بــحبل اهلل جــميعكم فــان هــذا لــهو الــحق 
مــن كــتاب اهلل الــبدء وقــد كــان بــالــحق فــي نــقطة الــنار مســتورا يــا معشــر الــجن واألنــس فــابــتغوا الــفضل مــن 
لـدنـا فـان اهلل قـد جـعل لـنا مُـلك الـسموات واألرض فـي ذلـك الـباب املـجيد مـشهودا وانـك قـد كـنت فـي كـتاب اهلل 
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الـعلي حـميدا يـا أيـها املـؤمـنون اسـمعوا نـدائـي مـن حـول الـباب وارجـو الـفضل مـن عـند هـذا الـذكـر اسـم اهلل 
األكـبر واقـتلوا املشـركـني فـي سـبيلنا خـالـصا هلل مـن دون الـناس ان كـنتم بـاهلل الحـميد شـكورا اهلل قـد ضـمن 
ألولـيائـه الخـلد وان وعـد اهلل الـحق لـحق وقـد كـان األمـر مـوجـودا فـي الـكتاب ان تـنظروا الـى نـورنـا األكـبر وهـو 
الـعلي قـد كـان فـي كـتاب اهلل الـبدء محـمودا يـا أهـل األرض اتـقوا اهلل مـن يـوم الـحق فـانـا نحشـر الخـلق فـي 
صـــعيد واحـــدة وســـوف يـــسئل اهلل مـــن لـــسان الـــذكـــر عـــما قـــد كـــنتم تـــعملون وهـــو الـــحاكـــم بـــالـــحق عـــلى الـــحق 
ويــــحكم بــــينكم بــــالقســــط عــــلى صــــراط اهلل الــــعلي عــــلى الــــحق الــــقوي محــــمودا اهلل قــــد جــــعل بــــالــــحق أســــماء 
املــؤمــنني فــي أيــديــك الــيمنى وانــا نُــَقدُر بــالــعدل أســماء الــفّجار فــي الــكتاب الــسّجني مــقروءا وان اهلل قــد قــّدر 
بـالـحق لـي ولـذكـر اهلل األكـبر هـذا الـغالم مـقامـا ال يـعرفـه دون اهلل بـارئـنا شـيء وأنـتم ال تـعلمون مـن أمـره اال 
كـما شهـدت املـرايـا بـالـعكوس عـند أشـعة املـصباح فـي الـزجـاجـة الحـمراء وذلـك حـق مـقطوع مـن اهلل ألنـفسكم 
ولـــقد كـــان الـــحكم فـــي أم الـــكتاب مـــقضيا وان اهلل قـــد كـــان عـــلى كـــل شـــيء مـــحيطا وان الـــذكـــر لـــحق هلل وهـــو 
الـعالـم الـحق فـاذا شـاء اهلل قـد كـان أمـري بـكل شـيء عـليما يـا أهـل األرض اتـقوا اهلل ربـكم الـذي قـد خـلقكم 
مـن مـاء واحـدة ولـقد خـلق لـكل نـفس مـنكم زوجـا مـن نـفسه وان اهلل يـصّوركـم فـي الـباب كـما قـد شـاء بـالـحق 
وان اهلل قـــد كـــان عـــلى كـــل شـــيء رقـــيبا وانـــا نـــحن ملـــا نـــعطي الخـــلق حـــظا مـــن هـــذا الـــكتاب قـــد تـــذّوقـــوه عـــلى 
األرض وتــعادوا مــع الــذكــر واهلل أعــلم بــأعــدائــه وكــفى بــاهلل ولــياً وكــفى بــاهلل عــليما وان الــذيــن يحــرفــون الــكلمة 
عــن مــواضــعه ويــقولــون ســمعنا آيــات اهلل الــبديــع عــن لــسان الــذكــر ثــم قــد عــصوا الــذكــر بــألــِسنَِتهم طــعنا فــي 
الـديـن اهلل قـد لـعنهم واملـؤمـنون بـكفرهـم فـال يـؤمـنون بـآيـاتـنا عـلى الـحق بـالـحق اال مـن املـؤمـنني قـليل وهـو اهلل 
كـان بـكل شـيء شـهيدا يـا أهـل الـكتاب آمـنوا بـما قـد أنـزل اهلل عـليّ مـصدقـا ملـا مـعكم قـبل ان جـائـتكم املـوت 
بــغتة فــان اهلل قــد نــطق بــالــحق عــلى الــحق ان ال يــغفر ان يشــرك بــالــذكــر هــذا ويــغفُر مــا دون ذلــك ملــن يــشاء 
ومـن أشـرك بـاهلل فـقد افـترى عـلى الـذكـر ِأثـما مـبينا يـا أهـل الـذكـر أنـتم ال تـزكـون أنـفسكم بـل اهلل يـزكـي مـن 
يـــشاء بـــعلمه وان أمـــر اهلل قـــد كـــان فـــي هـــذا الـــكتاب مـــفعوال ال تـــنظر الـــى الـــذيـــن أوتـــوا نـــصيبا مـــن الـــذكـــر ثـــم 
يـفترون عـلى اهلل الـكذب ويـعبدون الـجبت والـطاغـوت مـن دون اهلل وكـفى لـهم بـأنـفسهم عـلى الـحق بـالـحق إثـما 
مـبينا أم لـكم نـصيب مـن املـلك فـاذا تـأتـونـي بـذره ولـن يسـتطيعوا الـناس مـن بـعض الـشيء عـن الـقطمير نـقيرا 
وان اهلل قــد فسّـــــــر هــذه اآليــة املــباركــة فــي تــلك الــكلمة األكــبر لــلذيــن يــريــدون الــطاغــوت عــلى ســبعٍة مــن أبــواب 
الـجحيم ولـلذيـن يـريـدون الـذكـر فـي سـبعٍة مـن أبـواب الـنعيم ولـهؤالء املـؤمـنني يـأتـي ان شـاء اهلل فـي الـجنة بـعد 

ذلك عام ال يذكر فيه اال اهلل وان اهلل قد كان على كل شيء قديرا. 
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سورة األحكام
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ثـم يـأتـي مـن بـعد ذلـك سـبع شـداد يـأكـلن مـما قـدمـتم لـّهن اال قـليال مـما تـحصون. طـه. يـا أيـها املـؤمـنون أدعـوا 
الشهــداء مــن اخــوانــكم اذا وجــدتــم آثــار املــوت فــي أنــفسكم واشهــدوا هلل ولخــلقه بــشهادة اهلل وحــده واحــكموا 
بـالقسـط فـي أمـوالـكم وارغـبوا الـى اهلل ربـكم الـرحـمن بـالـحق فـسوف تجـدون اهلل مـوالكـم الـحق غـفارا كـريـما يـا 
أيــــها الــــذيــــن آمــــنوا ان اهلل قــــد كــــتب عــــليكم الــــصيام فــــي شهــــره هــــذا شهــــر رمــــضان الــــذي أنــــزل فــــيه الــــقرآن 
واكـملوا الـعدة واذكـروا اهلل ربـكم فـي أيـام مـعدودات لـتكونـن عـلى أسـطر املـؤمـنني فـي أم الـكتاب مـكتوبـا ومـن 
كـــان فـــي شهـــر اهلل عـــلى ســـفر أو لـــنفسه عـــند اهلل عـــذٌر فـــاعـــادة مـــن أيـــام اهلل مـــما قـــد شـــاء وعـــلى الـــذيـــن ال 
يــطيقون الــصوم فــديــة عــلى املــسكني مــن حــكم الــكتاب والــذيــن لــم يــقدروا ألنــفسهم شــيئا قــد كــتب اهلل عــليهم 
ذكــره بــالــغدو واآلصــال عــلى الــحق بــالــحق حــول الــباب كــثيرا وانــا ال نــريــد عــلى الــناس اال اســتطاعــة مــعروفــة 
ومــــا نــــكلف لــــنفس اال عــــلى قــــدر قــــوتــــها وان اهلل قــــد كــــان عــــلى الــــحق غــــنيا وحــــميدا يــــا أهــــل ان تــــصومــــوا هلل 
فـلتصومـن جـوارحـكم عـن الـلغو والـلهو فـان الـصوم سَــــــٌد بـني اهلل وبـني خـلقه لـئال تـغفلوا مـن اهلل الـحق مـولـيكم 
خــفيفا وان اهلل قــد كــتب عــليكم فــي شهــره ملــن يشهــد الشهــر مــنكم فــي بــلده اال تــقربــوا الــنساء وال تــأكــلوا وال 
تـــغيبوا فـــي املـــاء مـــن تـــبني خـــط الـــبيضاء عـــن الـــسوداء فـــي أفـــق الـــسماء الـــى أن اغـــتابـــت الـــشمس وحُــــــمرتُـــها 
فـحينئذ فـاقـربـوا نـسائـكم وكـلوا مـما قـد حـلل اهلل لـكم ذلـك حـكم اهلل فـي كـتابـه مـن قـبل ولـن تجـدوا لـسنتنا فـي 
كـتاب اهلل مـن قـبل وكـتابـنا عـلى الـحق بـالـحق مـن بـعض الـشيء تـبديـال وصـومـوا هلل تـطوعـا مـا اسـتطعتم فـانـا 
ال نـضيع أجـر مـن أحـسن مـنكم عـمال فـي سـبل الـباب عـلى الـحق بـالـحق صـحيحا يـا أهـل األرض اتـقوا اهلل 
فـي هـذه الـكلمة الـبديـعة ان ال تـقربـوا شـرب الـدخـان مـما قـد اخـترعـتم ألنـفسكم ونـزهـوا أنـفسكم مـن أن تـكون 
مــأوى الــشيطان فــان اهلل قــد طهــركــم بــطهارة أولــيائــه فــارغــبوا الــى اهلل فــي ذلــك الــحكم الــخالــص راضــيا عــن 
اهلل الـــــحق ســـــريـــــعا وال تـــــباشـــــرون الـــــنساء حـــــني اعـــــتكافـــــكم فـــــي املـــــساجـــــد وال تـــــقربـــــوا بـــــدع الـــــشيطان فـــــي 
مـساجـدكـم فـانـها مـذمـومـة عـند اهلل فـي كـتابـه األكـبر تـلك حـدود اهلل فـال تـقربـوهـا وكـونـوا بـآيـات اهلل فـي ذكـرنـا 
عــلى الــحق بــالــحق صــبارا شــكورا وأتــموا الــحج والــُعمرة فــي أشهــر مــعلومــات ومــا تــفعلون مــن خــير اال فــقد 
تجـــدوه عـــند اهلل فـــي أم الـــكتاب مـــكتوبـــا واذكـــروا ربـــكم الـــرحـــمن فـــي أرض الـــعرفـــات وعـــند املـــشعر والحـــرام 
وكـــبّروا فـــي أيـــام مـــعلومـــات لـــتكونـــن عـــند اهلل فـــي ذلـــك الـــباب مـــؤمـــنا شـــكورا وان الـــناس ملـــا يـــدعـــونـــنا بـــحسنة 
لــذكــرنــا فــانــا قــد نــكتب عــليهم حــسنة جــميلة وان اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا وانــا نــحن قــد حــددنــا لــكم 
الحـدود والشـرائـع فـي ديـنكم لـتعلموا ان اهلل مـولـيكم هـو الـغني ذو الـرحـمة وان فـضل اهلل فـي ذلـك الـباب قـد 
كــان عــلى الــناس بــالــحق عــلى الــحق كــبيرا وان اهلل أراد فــي كــتابــه الحــميد بــالخــمر األول وبــامليســر الــثانــي 
فـاجـتنبوا عـنهما وال تـداووا مـرضـاكـم بشـرب الحـرام فـان اهلل قـد ارتـفع عـن الحـرام عـلى الـحق بـالـحق ذرة مـن 
الــــشفاء قــــليال وداووا مــــرضــــاكــــم بــــاملــــاء الــــبارد املــــسكر فــــان اهلل قــــد جــــعل مــــن املــــاء كــــل شــــيء حــــي وانــــكم ال 
تـفقهون مـن آيـات اهلل الـعلي قـليال يـا معشـر املـؤمـنني ال تـنكحوا املشـركـات حـتى يـؤمـن ولـو أعـجبتكم حُــــسنهن 
فـان اهلل قـد أعـد لـكم فـي الـجنة أعـظم مـنُهنَّ فـارغـبوا الـى رضـوان األكـبر وهـو اهلل كـان عـليا كـبيرا وال تـباشـروا 
الـنساء فـي املـحيض وال فـي الـنفاس اال بـعد طُهـرهـنَّ وان اهلل قـد قـدر الـحيض مـن بـعض الـنساء ثـالثـة أيـام 
ولــبعضهن أزيــد ولــبعضهن عشــرة أيــام ولــلنفساء بــمثلهن فــي العشــرة اذا لــم تــنقطعُ الــدم واذا انــقطعت الــدم 
قـبل العشـرة فـعليهن الطُهـر وقـد كـان الـحكم فـي كـتاب اهلل مـفروضـا واذا قـربـتم الـنساء أو تجـدوا املـاء املـعلوم 
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مـن أنـفسكم فـاغتسـلوا هلل بـارئـكم واقـربـوا نـسائـكم فـي الطهـر وبـعد انـقطاع الـدم مـن أنـفسهن فـان ذلـك حـكم 
اهلل املـــحتوم مـــن ربـــكم فـــاســـتبقوا الـــى حـــكم ذكـــر اهلل الـــعلي عـــلى الـــحق الـــقوي وهـــو اهلل كـــان عـــليا كـــبيرا وال 
تـعزمـوا الـطالق فـانـها خـطآُء مـنيعة وان كُـــن يـعملن املـوابـق فـانـصحوهـن بـحكم الـكتاب وهـو اهلل قـد كـان بـكل 
شـيء شـهيدا وان اهلل قـد فـرض عـليُهن قـبل الـتقرب الـى الـرجـال بـالـتربـص ثـالثـة قـروٍء ومـا عـليهن ان يـكتُمن 
مـا خـلق اهلل فـي أرحـامـهن وال بـعد مـا عَــلِمَن بـشيء فـي أرحـامـهن دواء عـلى الـسقط وكـل ذلـك قـد كـانـت سـيئة 
عـند اهلل ربـك بـالـحق وكـان اهلل بـما يـعملون فـي سـرائـرهـن خـبيرا وان اهلل قـد حـكم لـلنساء بـالـتربـص بـعد فـوت 
الـرجـال أربـعة أشهـر وعشـرا ثـم بـعد ذلـك حـٌل عـليهن مـما قـد اخـتارت أنـفسهن مـن حـكم الـكتاب وان اهلل يـعلم 
مـا فـي أنـفسهن أن يـكن مـؤمـنات صـالـحات وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا وان طـلقتم الـنساء قـبل 
أن تــُمسوهــن فــلهن عــليكم نــصف الــفريــضة مــما قــد فــرضــتم عــليهن اال ان يــعفون أو يــعفو الــذي بــيده عُـــقدةُ 
الـنكاح بـاذنـهن وان أتـيتم عـليهن حـقهن بـاملـعروف لـكنتم عـند اهلل الـحق فـي صـحف األبـرار مـكتوبـا وأقـرضـوا 
املـؤمـنني عـلى مـا اسـتطعتم فـي شـهادة مـشهود فـان اهلل قـد ضـمن لـكم أضـعافـا كـثيرة وان وعـد اهلل قـد كـان 
فـــي أم الـــكتاب مـــفعوال يـــا أيـــها املـــؤمـــنون أقـــيموا الـــصالة وأتـــوا الـــزكـــوة لـــلذيـــن لـــهم عـــند اهلل عهـــد عـــلى الـــحق 
بـالـحق فـي سـبل الـباب مـسئوال وانـكم ال تـفعلون بـخير اال وقـد كـتب الـحفاظ عـليكم فـسوف تجـدون أعـمالـكم 
فــي يــوم الــقيمة لــدى الــرحــمن فــي أرض الــحساب عــظيما وان اهلل قــد كــتب عــلى الــقاتــل املخــطي ديــة مســلمة 
الـــى ولـــي املـــقتول وتحـــريـــر رقـــبة مـــؤمـــنة لـــتزكـــية نـــفسه فـــان لـــم يـــقدر فـــعليه فـــي حـــكم الـــكتاب صـــيام شهـــريـــن 
مـتتابـعني تـوبـة مـن اهلل ومـن يـعفو عـن أخـيه املـؤمـن حـقه فـان لـه عـند اهلل أجـرا عـظيما يـا أهـل األرض اتـقوا اهلل 
عـن قـتل املـؤمـنني عـلى الـتعمد مـن غـير الـحق فـان لـه مـن عـند اهلل حـكما عـظيما يـا أهـل األرض أوفـوا بـالـعقود 
اهلل الــحق قــد حــلل لــكم مــن بــهيمة األنــعام اال مــا يــتلو الــذكــر عــليكم وال تــقربــوا الــصيد فــي الحــرم وال مــا أنــتم 
محـرمـني بـحكم الـكتاب مـن حـكم الـباب مـفروضـا وان اهلل قـد جـعل الهـدَى والـقالئـد والشهـر الحـرام والـشعائـر 
آيــات لــلذكــر األكــبر هــذا لــيعلم الــناس ان اهلل كــان عــلى كــل شــيء مــحيطا يــا أهــل األرض الــيوم قــد أحــكمتُ 
لـلناس ديـن القسـط وقـد أنـعمُت عـليهم بـذكـر اهلل األكـبر ورضـيُت لـكم بـذلـك الـذكـر األعـظم عـلى الـحق بـالـحق 
إســالمــا وانــا قــد أحــللنا الــيوم عــليكم طــيبات الــرزق ومــا تــدبــرون فــي أخــذ الــصيد فــكلوا حــالال مــن اهلل عــليكم 
واذكــروا اســم اهلل عــليه وهــو اهلل كــان بــما تــعملون خــبيرا وان اهلل قــد أحــّل طــعام أهــل الــقران عــلى أهــل هــذا 
الــكتاب وانــا قــد أحــللنا طــعام أهــل الــكتاب عــليهم لــيعلم الــناس ان اهلل لــهو الــغني عــما يــقول الــظاملــون عــلوا 
كـبيرا ومـن كـفر بهـذا الـذكـر األكـبر فـقد حـبط عـمله ولـن يجـد فـي أعـمالـه يـوم الـقيمة مـن بـعض الـذّر شـيئا قـليال 
يـــا أهـــل األرض اذا أردتـــم الـــى الـــصلوة طهّـــــروا أنـــفسكم وأخـــذوا مـــن املـــاء الـــطاهـــر عـــلى الـــذكـــر األعـــظم هلل 
األكــبر واغســلوا وجــوهــكم مــتدّورا وأيــديــكم الــى املــرافــق مســتويــا وابــلغوا مــن فــاضــل املــاء عــلى مــقدم الــرأس 
والـى الـكعبني مـن الـرجـل بـحكم الـكتاب مـمسوحـا وعـلى الـحق بـالـحق مـفروضـا وان اهلل قـد جـعل الـتراب بـدال 
مــن املــاء فــي الــطهارة لــلصالة فــارغــبوا الــى اهلل الــحق فــانــا ال نــكلف الــناس اال بــما اســتطاعــوا واذكــروا عهــد 
اهلل ومـيثاقـنا فـي أنـفسكم سـرا دون الجهـر بـالـكالم وان ربـكم اهلل مـوالكـم الـحق قـد كـان بـذات الـصدور عـليما 
وان اهلل قــد حــرم عــليكم فــي كــتابــه الــعزيــز أكــل املــيتة والــدم املــسفوح ولحــم الــخنزيــر والســباع ومــا أهــل لــغير 
ذكـر اهلل األكـبر واتـبعوا حـكم الـكتاب فـان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا وان اهلل قـد كـتب فـي الـقصاص 
عـلى املـؤمـنني بـحكم الـكتاب بـان الـنفس بـالـنفس والـعني بـالـعني واألنـف بـاألنـف واألذن بـاألذن والـسن بـالـسن 
وفــي الجــروح قــصاص عــلى الــحق ومــن تــصّدق عــلى أخــيه بــشيء فــان اهلل قــد ضــمن أجــره وقــد أعــد اهلل لــه 

في اآلخرة جزاء على الحق بالحق محمودا.
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سورة األحكام
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ثـم يـأت مـن بـعد ذلـك عـام فـيه يـغاث الـناس وفـيه يـعصرون. املـص. يـا أيـها املـؤمـنون ال تحـرّمـوا عـلى أنـفسكم 
طــيبات الــرزق مــما قــد أحــّل اهلل لــكم فــي كــتابــه وال تــعتدوا بــاإلســراف فــان اهلل ال يــحب املســرفــني وأولــئك هــم 
فـي كـتاب اهلل الـعزيـز عـند ربـك قـد كـانـوا عـلى الـحق بـالـحق مـردودا وان كـان امـرؤ هـلك ولـيس لـه ولـد فـألخـته 
الـــنصف مـــما تـــرك وان كـــانـــتا اثـــنتني فـــلهما الـــثلثان مـــما قـــد تـــرك وان كـــانـــوا رجـــاال ونـــساء فـــللذكـــر مـــثل حـــظ 
األنـــثيني بـــحكم الـــكتاب وقـــد كـــان الـــحكم فـــي أم الـــكتاب مـــفروضـــا وان اهلل قـــد كـــتب عـــلى الـــسارق والـــسارقـــة 
بــــالــــقطع مــــن أيــــديــــهما جــــزاء لــــفعلهما وان اهلل ال يــــظلم عــــلى الــــناس قــــطميرا يــــا أهــــل األرض اتــــقوا اهلل فــــي 
أعـمالـكم فـان اهلل يـؤاخـذكـم عـند املـيزان فـي يـوم الـقيمة عـن كـل شـيء وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا وال 
تحـلفوا بـاهلل وال بـأسـماء آل اهلل فـي شـيء ال عـلى الـصدق وال عـلى الـكذب فـمن حـلف بـاهلل عـلى الـكذب فـعليه 
كـفارةٌ فـي كـتاب اهلل مـكتوبـة عـلى الـعدل تحـريـر رقـبة أو اطـعام عشـرة مـساكـني فـمن لـم يسـتطع فـصيام ثـالثـة 
أيـــام هلل الـــذي ال الـــه اال هـــو وهـــو اهلل قـــد كـــان غـــفارا حـــكيما وان اهلل قـــد حـــرم فـــعل الـــجبت والـــطاغـــوت والـــلهو 
بـامليسـر واألكـل بـالخـمر ألنـها رجـس مـن عـمل الـشيطان فـاتـكلوا عـلى اهلل مـولـيكم الـحق وان اهلل قـد كـان بـكل 
شــيء مــحيطا وان اهلل قــد أحــّل صــيد البحــر ومــا زكــيتم مــن الــبر فــاتــقوا اهلل عــن الــصيد فــي الحــرم واالحــرام 
لـعلكم تـكونـون بـاهلل الـعلي حـميدا يـا أهـل األرض اتـقوا اهلل مـن أخـذ الـتربـة عـن الحـرم املـقدسـة اال عـند الشـدة 
فخــذوا عــلى أقــل مــما اســتطعتم فــان اهلل قــد جــعل حــكم الــتُربــة حــكم أجــسادنــا وقــد قــّدر اهلل لــها فــي كــتابــه 
الـــحق إثـــما عـــلى الـــحق كـــبيرا ومـــن اصـــطاد فـــي الحـــرم صـــيدا فجـــزاؤه مـــا قـــتل مـــن الـــنعم أو االطـــعام بـــحكم 
الــكتاب لــلمساكــني او صــيامــا مــما قــد حــكم اهلل فــي أم الــكتاب مــكتوبــا وان اهلل قــد جــعل الــكعبة بــيت الحــرام 
والشهـر يـومـا لـلقيام ليشهـد الـناس بـشهادة الـحق لـنفسه بـأنـه ال الـه اال هـو وهـو اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء 
مــحيطا يــا أهــل األرض ان اهلل قــد أوحــى الــيّ بــالــحق أال تشــركــوا بــاهلل شــيئا وبــالــوالــديــن احــسانــا وال تــقربــوا 
الــفواحــش وال مــال الــيتيم وال تــقتلوا الــنفس الــتي قــد حــرّم اهلل اال بــالــحق وان ذلــك مــن أنــباء الــغيب نــوحــيكم 
لـتكونـوا بـاهلل الحـميد محـمودا وأوفـوا الـكيل واملـيزان عـلى خـط الـسواء قسـطا فـي ذلـك الـديـن الـقيم عـلى الخـط 
الـــقيم مســـتقيما يـــا أيـــها املـــؤمـــنون اتـــوا الـــزكـــوة مـــن يـــوم الـــحصاد بـــحكم اهلل ربـــكم وقـــد كـــان الـــحكم فـــي أم 
الـكتاب مـفروضـا وان مـن األنـعام فـي كـتاب اهلل ثـمانـية مـن األزواج حـٌل لـكم فـكلوا مـما قـد رزقـكم اهلل بـالـطيب 
مـنها عـلى ذكـر اسـم اهلل ربـكم الـرحـمن وال تـقربـوا خـطوات الـشيطان مـن بـعض الـشحوم ومـثلها فـان اهلل قـد 
كــان بــكل شــيء عــليما يــا أهــل األرض أقــيموا الــصلوة مــع الــذكــر األكــبر وارســلوا الــزكــوة بــاذن اهلل الــى نــّوابــه 
لـتكونـن فـي أم الـكتاب مـن أهـل الـكتاب مـكتوبـا أولـئك هـم الـصديـقون فـي كـتاب اهلل وكـان مـقعدهـم الـرضـوان 
مـــن حـــكم اهلل الـــعلي كـــبيرا ومـــا كـــان صـــلوة املشـــركـــني فـــي الحـــرم اال ريـــاء يـــريـــدون الـــباطـــل مـــن دون الـــحق 
فـسوف نـذيـقنهم مـن نـار الـسعير بـاذن اهلل الـعلي كـبيرا وان اهلل قـد أراد فـي هـذا الـباب أن يـميز الـخبيث مـن 
الـــطيب ويـــجعل الـــخبيث فـــي الـــظلمات بـــعضها فـــوق بـــعض ثـــم يـــدخـــلهم الـــنار يـــوم الـــقيمة عـــلى الـــحق بـــالـــحق 
مــحتومــا قــل للمشــركــني أن تــطيعوا الــحق يــغفر اهلل لــكم خــطايــاكــم وان تــكفروا فــانــتظروا الــعذاب مــن عــند اهلل 
الــحق وهــو اهلل كــان عــليما حــكيما واعــلموا ان مــا غــنمتم مــن شــيء فــان هلل ولــرســولــه ولــذي الــُقربــى فــيه حــق 
عـــلى الـــحق الـــذي قـــد كـــان فـــي كـــتاب اهلل الـــعلي مـــكتوبـــا وابـــلغوا الـــخالـــص مـــن الـــحق الـــى الـــحق نـــعم الـــذكـــر 
مـولـيكم ونـعم الـنصير شـهيدا يـا أهـل الـعرش اسـمعوا نـدائـي مـن حـول الـنار انـي أنـا اهلل الـذي ال الـه اال أنـا 
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فــاعــبدنــي وأقــم الــصالة لــلذكــر األكــبر خــالــصا هلل مــن دون الــناس فــان ربــكم اهلل لــحق وان الــذيــن يــدعُـــون مــن 
دونــه فــأولــئك هــم قــد كــانــوا أصــحاب الــنار بــالــعدل وان الــذكــر هــذا لــعلى الــصراط الــخالــص بــالخــط الــقيّم قــد 
كـان حـول الـنار مسـتقيما يـا أيـها املـؤمـنون ان اهلل قـد كـتب عـليكم الـصلوة مـع الـذكـر فـي يـوم الجـمعة لـتكونـن 
فـي أم الـكتاب عـلى أسـطر املـصلني مـكتوبـا وان مـن الـناس مـن يُـلمزَك فـي الـصدقـات فـان أعـطوا بـشيء قـد 
رضــوا وان لــم يــعطوا سيسخــطون عــلى أنــفسهم لعهــد اهلل األكــبر أولــئك مــا يــريــدن اال الــدنــيا وهــم قــد كــانــوا 
فـي اآلخـرة عـند اهلل مـن أهـل الـنار مـحسوبـا ان الـذيـن يـؤذون الـذكـر فـي الـصدقـات فـكأنـما يـؤذون الـنبي فـي 
الـصدقـات وان اهلل قـد أعـد بـالـحق لـهؤالء املشـركـني فـي الـدار اآلخـرة عـذابـا عـلى الـحق بـالـحق ألـيما وقـد كـتب 
اهلل الــصدقــات لــلفقراء واملــساكــني مــن أهــل العهــد لــلذكــر ولــلذيــن قــد جــعلهم اهلل فــي أم الــكتاب مــن الــعاملــني 
واملـؤلـفة قـلوبـهم والـغارمـني وابـن السـبيل وفـي سـبيل اهلل حـكم مـن الـكتاب الـحق الـذي قـد كـان فـي أم الـكتاب 
مــفروضــا يــا أيــها املــؤمــنون ألــم تــعلموا ان الــذيــن قــد حــاّدوا الــذكــر فــي ربــه فــكأنــما حــاّدوا اهلل ورســولــه عــلى 
الـكذب غـرورا وهـؤالء مـأويـهم جـهنم ومـا قـّدر اهلل لـهم فـي اآلخـرة بـحكم الـكتاب نـصيرا اهلل قـد أحـكم بـاملـفطر 
فـــي شهـــر الحـــرام بـــشيء مـــن الحـــرام كـــفاراٍت ثـــالثـــة ومـــا قـــدر اهلل بـــني األحـــاديـــث نـــقضا وال الـــطرح فـــي أم 
الــكتاب قــد كــان فــي ذلــك الــباب محــمودا يــا أيــها املــؤمــنون ان قــطرة مــن الــبكاء عــند اهلل ربــكم الــرحــمن أحــب 
مـن مـأل األرض ذهـبا لـو تـنفقوا فـي سـبيل اهلل بـالـحق وال تـضحكوا عـلى الـحق بـالـحق كـثيرا فـان اهلل قـد جـعل 
حـدَّ الـعبد بـكائـه عـلى الـحق األكـبر وقـد كـان الـحكم فـي أم الـكتاب مـقضيا خُــذ حـق الـكتاب مـن أمـوالـهم حـتى 
قـد طهـرت أنـفسهم وصـل ملـن تـحب مـن املـؤمـنني فـان اهلل قـد جـعل صـلواتـك بـركـة مـكتوبـة ألنـفسهم وان اهلل قـد 
كــان بــكل شــيء عــليما وانــا نــحن قــد نــقبل الــتوبــة مــن عــباد اهلل ونــقبض الــصدقــات بــأيــديــنا وان اهلل مــولــيكم 
الــحق قــد كــان تــوابــا كــريــما ومــن وفّــى بعهــده مــن اهلل فــقد كــتب اســمه فــي الــتوراة واإلنــجيل والــفرقــان بــأيــدي 
الـذكـر مـن قـبل وقـد كـان عهـد اهلل فـي أم الـكتاب مسـتورا وان اهلل مـا كـتب عـليك االسـتغفار وال عـلى املـؤمـنني 
ألهــل الشــرك ولــو كــان مــن أولــي قــرابــتهم ألنــهن مــن أصــحاب الــجحيم قــد كــانــوا فــي لــوح الــحفيظ مــكتوبــا يــا 
أهــــل الــــعرش اســــمعوا نــــدائــــي مــــن نــــقطة الــــباب ان اهلل قــــد أوحــــى الــــي فــــي الــــطور الــــسيناء مــــن حــــول هــــذه 
الشجــــرة املــــباركــــة انــــي أنــــا اهلل ال الــــه اال أنــــا قــــد نــــزلــــت هــــذا الــــكتاب عــــلى ســــر األفــــئدة املســــتسرة فــــي ذكــــر 
األحـديـة املـحتجبة حـول الـنار املسـطر مـن السـطر الـرابـع بـالـحق عـلى الـذكـر األكـبر لـيكون الـناس حـول الـباب 
بـالـحكم مـشهودا وان الـذيـن يـكتمون بـعضا مـن حـرف الـكتاب فـيأكـلون الـنار ومـا نـنظر الـيهم وال نـكلمهم يـوم 
الـقيمة وقـد أعـدَّ اهلل لـهم فـي قـعر الـتابـوت عـذابـا شـديـدا لـيس الـبّر ان تـعملوا الـصالـحات كـثيرا ولـكن الـبّر أن 
تــؤمــنوا بــذكــر اهلل وتــنصروه بــأمــوالــكم وأنــفسكم ان اتــبعتم أمــر اهلل فــي عــبدنــا لــتكونــن فــي كــتاب اهلل الــحفيظ 

أبرارا.
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سورة املجد
بسم اهلل الرحمن الرحيم

وقـال املـلك أئـتونـي بـه فـلما جـاءه الـرسـول قـال ارجـع الـى ربـك فـاسـألـه مـا بـال الـنسوة الـالتـي قـطَّعن أيـديـهن 
ان ربــي بــكيدهُـــن عــليم. طــه. اهلل الــذي ال الــه اال هــو قــد نــزّل الــفرقــان بــالــحق عــلى عــبده لــيكون الــناس حــول 
الـباب مـذكـورا وان الـذيـن كـفروا مـأويـهم الـنار بـما قـد قـدر اهلل فـي أم الـكتاب مـقضيا أولـئك الـذيـن لـعنهم اهلل 
ومـــالئـــكته ولـــن يجـــدوا فـــي يـــوم الـــفصل مـــن دون الـــرحـــمن نـــصيرا أم يحســـدون الـــذكـــر عـــلى مـــا أتـــاه اهلل مـــن 
فــــضله اهلل قــــد جــــعل هــــذا الــــُغالم مــــن ولــــد إبــــراهــــيم عــــلى الــــحق بــــالــــحق وانــــا نــــحن قــــد جــــعلناه عــــلى الــــكتاب 
والــحكمة واملــلك ســلطانــا عــظيما وان الــذيــن يــكفرون بهــذا الــذكــر األكــبر فــسوف نــصليهم نــارا مــن قــعر جــهنم 
بـاذن اهلل الـعزيـز وكـان اهلل عـليما حـكيما يـا أهـل الـعرش اسـمعوا نـداء اهلل مـن حـول الـباب انـي أنـا اهلل الـذي 
ال الـه اال هـو قـد نـزلـت هـذا الـكتاب عـلى عـبدي لـيؤمـنن الـناس ولـينصرنـه يـوم الـقتال ولـيطوفـن حـول الـبيت هلل 
ربــهم فــانــي بــالــحق أقــول مــا مــن عــبد قــد عــرفــه اال وقــد عــرف نــفسي ومــا مــن شــيء قــد جهــله اال وقــد جهــل 
الـرحـمن ربـه وانـي قـد أغـرسـت بـأيـديـه جـناتـا لـلمؤمـنني مـا ال يـعلم سـواي وانـي قـد كـنت عـلى كـل شـيء شـهيدا 
وانـا نـحن قـد أخـلصنا هـؤالء املـؤمـنني بـالـحق األكـبر حـتى اتـبعوا الـذكـر بـالـحق ولـم يـنفّضوا مـن حـولـه وان اهلل 
قـد كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا وان الـذيـن يـنكثون بـيعة اهلل مـن بـعد مـا جـائـهم الـحق بـالـصدق فـأولـئك أصـحاب 
الــنار واهلل ومــالئــكته قــد لــعنهم بــكفرهــم وقــد أعــد اهلل لــهم فــي اآلخــرة عــلى الــحق بــالــحق عــذابــا كــبيرا يــا أهــل 
األرض أطـيعوا اهلل بـارئـكم فـي هـذا الـذكـر األكـبر فـانـه قـد كـان عـلى الـحق ولـي األمـر فـي أم الـكتاب بـالـحق 
األكــبر وان تــنازعــتم فــي شــيء فــرّدوه الــى الــذكــر األكــبر فــانــه أعــلم بــكم مــن أنــفسكم بــتأويــل الــكتاب وانــه قــد 
كـان عـلى الـحق بـكل شـيء شـهيدا يـا أيـها املـؤمـنون ادخـلوا هـذا الـبيت األول كـلكم عـلى الـحق بـالـحق جـميعا 
فـــان اهلل قـــد جـــعله آمـــنا عـــلى املـــؤمـــنني ونـــقمة عـــلى الـــكافـــريـــن كـــبيرا يـــا أيـــها املـــؤمـــنون اتـــقوا اهلل فـــان املـــوت 
ألنـفسكم أقـرب مـن كـل شـيء واهلل يـتوفـيكم أيـنما تـكونـوا واملـالئـكة بـاذنـه يـتصرفـون فـي املـلك كـما يـشاء وان 
اهلل كــان عــلى كــل شــيء شــهيدا يــا قــرة الــعني فــاعــرض عــن املشــركــني وذرهــم فــي طــغيانــهم واتــكل عــلى اهلل 
الـحق فـانـه قـد كـان بـكل شـيء مـحيطا مـثل الـذيـن يـدعُــون مـن دون الـذكـر بـالـباب كـمن جـعل الخـلق أربـابـا مـن 
دون اهلل فـهؤالء مـقعدهـم الـنار بـحكم الـكتاب وقـد كـان الـحكم فـي أم الـكتاب مـفروضـا يـا أهـل األرض اتـقوا 
اهلل فهــل تجــدون فــي أنــفسكم حــكما مــن الــذكــر مــن دون حــكم الــرحــمن وهــو ال يــدعــي اال الــعبوديــة هلل األحــد 
الـفرد والـطاعـة لـنا أهـل الـبيت فـأي شـيء يـوقـفنّكم فـي أمـره فـتاهلل الـحق انـه الـحق مـن عـند اهلل وهـو اهلل كـان 
عــليا كــبيرا ولــوال فــضل الــذكــر يــدركــكم التّــبعتم الــشيطان اال قــليال مــن يــشفع لــدى الــذكــر بــالــذكــر فــانــه اهلل قــد 
كـــتب لـــه الـــحسنة جـــزاء الـــفعل كِــــفال مـــن الـــرحـــمة وكـــان اهلل الـــعلي عـــلى كـــل شـــيء مـــقيتا يـــا أهـــل األرض اذا 
حـييتم بـتحية مـن أهـل الـذكـر فـحيّوا بـأحـسن مـنها فـان ربـكم اهلل الـحق قـد كـان جـوادا كـريـما اهلل الـذي ال الـه 
اال هـو الـحق وهـو الـقائـم عـلى األمـر وبـالـحق يـقول ال الـه اال أنـا قـد جـمعنا الخـلق لـيوم الـذكـر ال ريـب فـيه ومـن 
أَصَــــــــــدق مــن اهلل الــقديــم حــديــثا ومــن أصــدق مــن الــذكــر بــاآليــات والــزبــر عــلى الــحق بــالــحق حــديــثا مــن عــند اهلل 
وبـــديـــعا عـــند اإلرادة وهـــو اهلل قـــد كـــان عـــلى كـــل شـــيء قـــديـــرا ومـــا تـــشاءون اال ان يـــشاء اهلل انـــه كـــان عـــلى 
الــعاملــني مــحيطا وأنــا نــحن قــد عــّلمنا الــذكــر بــما قــد شــاء اهلل فــي جهــره ســراً وفــي ســره جهــرا يــا أهــل الــعدن 
اسـمعوا نـدائـي مـن مـركـز الـكاف انـي أنـا اهلل ال الـه اال أنـا قـد أخـترتـكم لـذلـك املـقعد ملـا سَـــــلَّمتُم أهـل الـذكـر مـن 
لــدى الــرب طــبتم فــيها بــاذن الــذكــر فــان ربــكم الــرحــمن قــد كــان عــلى كــل شــيء مــحيطا يــا قــرة الــعني ان فــي 
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ذلــك الــيوم يــوم الجــمعة قــد وعــد اهلل بــالــحق ألهــل الــفردوس حــول الــعرش بــالــنّزول الــى األرض بــاذن اهلل ربــك 
فــاذن عــليهم فــانــهم لــدى الــباب بــاب االذن قــد كــانــوا عــلى الــحق مــوقــوفــا ادخــلوهــا بســالم ذلــك يــوم الــحق مــن 
عــند اهلل ربــكم الــرحــمن بــالــحق فــطوفــوا بــالــبيت مــحوا عــن الــغير ثــم ارجــعوا الــى ُحجــرات الــقدس فــي عــرش 
مجـدكـم فـان يـوم املـيقات قـد كـان مـن عـند اهلل الـعلي قـريـبا وانـي تـاهلل الشـتاق الـى اهلل أشـد مـما تـريـدونـني 
فـي زيـارة الـرب وان ربـكم اهلل لـهو الـحق وهـو اهلل كـان بـكل شـيء عـليما الحـمد هلل الـذي لـم يتخـذ صـاحـبة وال 
ولـدا ولـم يـكن لـه شـريـك فـي املـلك ال الـه اال هـو الـعزيـز وهـو اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا هـو الـحق ال الـه 
اال هـو قـد نسَــــــَب الـحق بـالـحق هـذا الـذكـر الـى نـفسه وهـو الـبيت املـعمور فـي كـل مـن األلـواح وقـد كـان الـحكم 
فــي أم الــكتاب حــول الــنار مــكتوبــا وانــا نــحن ملــا عــرضــنا كــلمة اهلل األكــبر هــذا عــلى الخــلق أجــمعهم قــد ســبق 
اإلجــابــة عــالــُم الــعماء ولــذا قــد زيّــنه الــرب بــاملــحو عــما ســواه وهــو اهلل كــان عــليا قــديــما ثــم ســبق الخــلق عــلى 
األمــر أهــل الــفردوس ولــذا قــد زيّــنهم اهلل بــالــعرش األطــلسي وان أمــر اهلل قــد كــان فــي أم الــكتاب مــقضيا ثــم 
ســبق اإلجــابــة أهــل جــنة الــعدن ولــذلــك قــد زيــنهم اهلل عــلى قــطب الــجنان وان وعــد اهلل فــي أم الــكتاب قــد كــان 
مـن حـول الـنار مـفعوال ثـم مـن األرض أرض الـحايـر ثـم مـن الشهـر الشهـر املحـرم شهـر الحـرام فـي كـتاب اهلل 
الــذي قــد كــان حــول املــاء مــكتوبــا ثــم مــن املــاء مــاء الــفرات وعــني الــكافــور ومــن الــجبال جــبال الــبرد عــلى أرض 
الـظهور مـن حـكم الـكتاب بـحكم الـباب قـد كـان حـول الـنار مسـتورا يـا أهـل األرض اسـمعوا نـدائـي مـن حـول 
تــلك الشجــرة املشــتعلة مــن نــار الــقديــمة اهلل ال الــه اال هــو وهــو اهلل كــان عــليا حــكيما يــا عــباد الــرحــمن ادخــلوا 
فــي هــذا الــباب كــافــة وال تــتبعوا خــطوات الــشيطان فــانــه يــأمــركــم بــالشــرك والــفحشاء وانــه قــد كــان لــكم عــدوا 
مـبينا أفـال تـتفكرون فـي آيـة مـن آيـات الـكتاب وال تـخافـون مـن يـوم يـأتـيكم اهلل فـي ظـلل مـن الـغمام واملـالئـكة 
حــولــه وقــد قــضى األمــر وان الــى الــرحــمن قــد كــان رجــوع الــناس جــميعا واذا قُــرَء آيــة مــن السجــدة فــاسجــدوا 
هلل بـارئـكم فـانـه الـحق ال الـه اال هـو وهـو اهلل قـد كـان بـالـحق عـلى الـحق مـعبودا اذ قـال مـالـك املُلك أئـتونـي فـما 
تــجيئون اهلل بــتلك الــكلمة انــا نــقول ارجــعوا الــى مــساكــن قــدســكم واســئلوا الــذكــر مــا بــال الــنسوة الــالتــي قــد 
قــطّعن أنــفسُهنَّ فــي ســبيله ان اهلل ربــي قــد كــان عــلى عــمل املخــلصني شــهيدا وهــو الــحق ال الــه اال هــو لــيس 

كمثله شيء وهو املعبود وحده ال شريك له وهو اهلل قد كان عليا قديما.
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سورة الفضل
بسم اهلل الرحمن الرحيم

قـال مـا خـطبُكن اذ راودتـن يـوسـَف عـن نـفسه قـلن حـاش هلل مـا عَــلِمنا عـليه مـن سـوء قـالـت امـرأت الـعزيـز اآلن 
حـصحص الـحق انـا راودتـه عـن نـفسه وانـه ملـن الـصادقـني. الحـمد هلل رب الـعاملـني يـا عـباد اهلل ألـم أعهـد الـيكم 
اال تتخـذوا مـع اهلل إلـها آخـر وانـه هـو الـرحـمن وهـو اهلل تـعالـى كـان لـكل شـيء عـليما انـا نـحن قـد نـزلـنا اآليـات 
فــي ذلــك الــكتاب لــتؤمــنون بــذكــر اهلل فــيكم وانــا قــد جــعلناه بــالــحق فــي أم الــكتاب رحــيما هــو املــالــك بــاذن اهلل 
عــلى مــا فــي الــسموات ومــا فــي االرض ومــا بــينهما لــيعلم الــناس انــا قــد كــنا بــاذن اهلل عــلى كــل شــيء قــديــرا 
فــوربــك انــك قــد كــنت عــلى الــصراط فــي يــوم الــديــن عــند ربــك مســتقيما ان هــذا صــراط اهلل الحــميد ملــن فــي 
الـسموات ومـن فـي االرض بـاذنـنا وانـا قـد كـنا عـليه بـالـحق عـلى الـحق شـهيدا فـوربـك أنـت الـكتاب ال ريـب فـيه 
وانــك قــد كــنت عــند ربــك محــمودا ان الــذيــن يــؤمــنون بــذكــر اهلل فــي غــيبته ويــحكمون بــني الــناس بــآيــاتــه بــالــحق 
فـسوف نـعطيهم مـن لـدنـا عـلى الـحق بـالـحق أجـرا عـظيما أولـئك عـلى هـدى بـذكـر اهلل وأولـئك هـم الـسابـقون قـد 
كــانــوا بــالــحق فــي كــتاب اهلل مــشهودا ان الــذيــن قــد كــفروا بــاهلل فــي ســرائــرهــم ســواٌء عــليهم انــذارك فــوربــك ال 
يـؤمـنون بـذكـرنـا اال مـن كـان فـي أم الـكتاب كـتاب اهلل الـحق مسـطورا انـا نـحن نـختم بـخاتـم الـرحـمن أفـئدتـهم 
وأبــصارهــم وأســماعــهم ملــا كــانــوا فــي كــتاب اهلل الــعلي مــن غــير الــحق كــفارا ومــن الــناس مــن يــقول آمــنا بــاهلل 
وبــآيــاتــه فــوربــك ال يــؤمــنون بــك يــخادعــون اهلل وذكــره ومــا يخــدعــون اال أنــفسهم وقــد أعــد اهلل لــهم فــي الــقيمة 
عـذابـا ألـيما ومـن أعـرض عـن ذكـري هـذا فـقدر اهلل لـه فـي الـحياة الـدنـيا خـزيـا وفـي اآلخـرة عـلى الـحق بـالـحق 
نـارا كـبيرا قـد أحـاطـت بـأفـئدتـهم وأبـصارهـم وأسـماعـهم ولـن يجـدوا الـيوم مـن دون ذكـر اهلل الـعلي شـفيعا وال 
عــلى الــحق ظــهيرا وان الــذيــن يســتهزئــون بــاملــؤمــنني فــي ايــمانــهم بــذكــر اهلل اهلل قــد اســتهزء بــهم مــن قــبل ومــا 
قـدر اهلل بـشيء مـن ذكـرنـا الـحق بـالـحق مسـبوقـا وانـا نـحن لـو نـشاء لـنذهـب بـسمعهم وأبـصارهـم وان اهلل قـد 
كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا مــثلهم كــمثل الــظلمات قــد قــدر اهلل بــعضها فــوق بــعض ومــن لــم يــجعل اهلل لــه مــن 
نـورا فـما لـه بـذكـر اهلل الـحق فـي أم الـكتاب نـصيبا يـا أهـل املشـرق واملـغرب اعـبدوا ربـكم الـذي ال الـه اال هـو 
الـذي قـد خـلقكم والـذيـن مـن خـلفكم لـتكونـن فـي ذلـك الـباب عـلى الـحق بـذكـر اهلل الـعلي مـؤمـنا شـهيدا يـا أهـل 
االرض ال تـــجعلوا هلل أنـــدادا فـــمن وقـــع فـــي قـــلبه شـــبها فـــقد اتخـــذ إفـــكا مـــن دون اهلل أربـــابـــا ذلـــك جـــزاؤه فـــي 
كــتاب اهلل جــهنم خــالــدا دائــما أبــدا وان كــنتم فــي ريــب مــما قــد انــزل اهلل عــلى عــبدنــا هــذا فــأتــوا بــأحــرف مــن 
مـثله وادعـوا الـذيـن زعـمتم مـن دون ذكـر اهلل مـن عـلمائـكم أفـتطمئنون بـهم مـن دون ذكـر اهلل الـعلي وهـو الـذي 
قـــد كـــان فـــي أم الـــكتاب شـــهيدا فـــوربـــك هـــؤالء لـــن يســـتطيعوا بـــشيء مـــن دون اهلل وال يـــعطيهم اهلل مـــن عـــلم 
الــكتاب عــلى الــحق بــالــحق شــيئا قــليال بــلى مــْن آمــن مــنهم بــذكــر اهلل فــقد اهــتدى وانــا نــحن قــد نــجعله لــدى 
الــرحــمن فــي ذلــك الــباب عــلى الــحق بــالــحق عــليما يــا أهــل االرض ان لــم تــقدروا ان تــأتــوا بــمثل هــذا الــكتاب 
فـــآمـــنوا بـــاهلل ربـــكم الـــذي ال الـــه اال هـــو فـــوربـــكم لـــن تســـتطيعوا ان تـــأتـــوا بـــمثل بـــعض مـــن حـــرفـــه مـــن دون اهلل 
الــــعلي وكــــان اهلل عــــلى كــــل شــــيء قــــديــــرا اتــــقوا عــــباد اهلل مــــن نــــار قــــد اعــــد اهلل لــــلكافــــريــــن مــــنكم فــــي االرض 
الحــــديــــدة عــــلى قــــعر الــــتابــــوت بــــعدلــــه وان اهلل قــــد كــــان عــــادال عــــلى الــــحق حــــكيما وقــــدر اهلل هــــوائــــها مــــن ريــــح 
الـسموم وال تجـدوا الـيوم عـلى الـحق بـالـحق مـغاثـا اال قـد اغـاثـتكم الـنار بـالـنار مـن عـندنـا جـزاء بـما كـنتم بـذكـر 
اهلل الـعلي عـلى الـباطـل املـجتث كـفارا وابشـر عـبادي املـؤمـنني الـذيـن يـؤمـنون بـذكـر اهلل ويـنصرونـه وال يـخافـون 
مــن احــد بــنصر اهلل األكــبر اذا اجــتمعت االرض ومــن عــليها بــضدهــم لــن يــعرضــوا عــن الــحق ان لــهم جــنات 
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تجـــري مـــن تـــحتها األنـــهار كـــلما ســـمعوا بـــذكـــر لـــم يـــسمعوا اال ذكـــر اهلل الـــعلي ولـــهم فـــيها أزواج مطهـــرة مـــن 
الـحور الـعني وعـلى أيـدي الـغلمان كـأس مـن ذهـب رطـب فـلما شـربـوا مـن مـائـها وجـدوا مـن طـعم األثـمار مـن 
ـــــرر الحــمراء مــتكئون ويــقبلون بــالــذكــر بــعضهم بــعضا ويــقولــون الحــمد هلل  شجــرة الخــلد جــميعا وهــم عــلى السّـُ
الــذي قــد صــدق وعــده وقــد كــنا بــذكــره الــعلي فــي الــدنــيا مــؤمــنا وشــهيدا وان اهلل ال يســتحي ان يــضرب مــثال 
بــــشيء فــــأمــــا الــــذيــــن اســــتقامــــوا بــــذكــــرنــــا فــــيعلمون انــــه الــــحق مــــن عــــند اهلل مــــصدقــــا ملــــا قــــد جــــاء بــــه الــــنبيون 
والــصديــقون والشهــداء وأمــا الــذيــن اعــرضــوا عــن ذكــر اهلل فــيعلمون انــه الــحق بــما قــد احــكم اهلل عــليهم مــن 
الــديــن الــقيّم فيشــركــون بــاهلل بــعد عــلمهم ويــقولــون مــاذا أراد اهلل بــعبده هــذا وانــه قــد كــان عــلى األمــر بــالــحق 
عـلى الـحق شـديـدا فـلقد ضـل بـه كـثيرا ويهـتدي بـاذن اهلل الـعلي كـثيرا وكـان اهلل عـلى كـل شـيء قـديـرا يـا أهـل 
االرض ال تــنقضوا عهــد اهلل مــن بــعد مــيثاقــه وال تــقطعوا عــما قــد اخــذ اهلل عــنكم العهــد بــإيــصالــه وال تفســدوا 
فـي االرض بـغير ذكـره فـان أمـر اهلل قـد كـان فـي أم الـكتاب مـقضيا فـوربـكم ان ذكـر اهلل الـعلي لـحق مـن عـند 
اهلل الــــحكيم مــــولــــيكم وقــــد كــــفى بــــاهلل وبــــذكــــره عــــلى الــــحق بــــالــــحق شــــهيدا ولــــقد اخــــذ اهلل مــــيثاقــــه عــــن الخــــلق 
أجـــمعني ولـــوال قـــد اخـــذ اهلل عـــنكم مـــيثاقـــه ال تـــكونـــون بـــشيء ومـــا يخـــلق الـــرحـــمن شـــيئا اال بعهـــده وانـــه لـــدى 
الـرحـمن قـد كـان عـلى الـعرش سـويـا فـكيف تـكفرون بـاهلل وكـنتم أمـواتـا فـأحـياكـم ثـم يـميتكم ثـم يـحييكم ثـم لـكم 
الـى اهلل مـولـيكم الـحق قـد كـان رجـوعـا وهـو الـذي قـد كـان عـرشـه عـلى املـاء بـاذنـنا قـبل خـلق الـسموات واالرض 
وانـــا قـــد كـــنا عـــلى كـــل شـــيء مـــحيطا يـــا ذكـــر اهلل ان اهلل قـــد فـــضلك عـــلى الـــعاملـــني كـــفضلنا عـــلى مـــا بـــرََء اهلل 
ونـِسَمُه عـلى الـحق بـالـحق جـميعا اتـقوا عـباد اهلل مـن يـوم ال يـقبل عـنكم ذكـرا وال عـدال اال ذكـرنـا ومـا كـان لـكم 
بـالـحق فـي ذلـك الـيوم عـلى الـحق بـالـحق نـصيرا وملـا كـشف اهلل الـغطاء عـن بـصائـركـم فـانـكم لـتقولـن فـي الـذكـر 
كـما حـكمت اآليـة بـالـحق حـرفـاً بحـرٍف االن قـد حـصحص الـحق وانـكم قـد كـنتم عـلى الـكذب بـالـذكـر عـن الـحق 
بــاهلل الــحق بــعيدا وان الــذكــر مــا كــان اال اهلل الــحق ومــا يــنطق اال عــن اهلل الــحق وهــو الــحق قــد كــان اهلل عــلى 

كل شيء خبيرا.
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سورة الصبر
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ذلــك لــيعلم انــي لــم أخــنه بــالــغيب وان اهلل ال يهــدي كــيد الــخائــنني ومــا أبــّرئ نــفسي ان الــنفس ألمــارة بــالــسوء 
اال مـن رحـم ربـي ان ربـي غـفور رحـيم. كـهسم. ذكـر وجـه ربـك الـذي ال الـه اال هـو الـقديـم وهـو اهلل كـان عـزيـزا 
حـكيما فـاسـتمع ملـا يـوحـى الـيك مـن ربـك انـك قـد كـنت فـي الـطور مـكلماً عـن اهلل الـحق وهـو اهلل قـد كـان عـلى 
كــل شــيء شــهيدا وانــا نــحن قــد فــتنّا آدم بشجــرتــنا وقــد أمــرنــا املــلئكة بسجــدة الــرحــمن لــذكــرنــا فــقد قــرب آدم 
بشجـرتـنا فـكان عـند اهلل فـي كـتاب الـعليني ظـلومـا وقـد امـتنع الـشيطان مـن سجـَدِة الـذكـر فـانـا نـقول لـه اخـرج 
فــانــك قــد كــنت فــي الــسّجني مــلعونــا وانــا نــحن قــد عــلمنا آدم مــقام ذكــرنــا فــكان بــذلــك لــدى مــلئكة الــسموات 
واالرض مـسجودا وانـا نـحن قـد اخـذنـا عهـدنـا عـن كـل أهـل االرض لـعبدنـا وأوحـى الـى الـرسـل بـان تـعّلموهـم 
االّ تــقربــوا هــذه الشجــرة فــانــها مــقدرة بــان ال يــقربــها اال عــبد اهلل الحــميد هــذا الــغالم الــزكــيّ عــليّا فــوربــكم ال 
يــوفــون بعهــد اهلل فــينا وقــد قــّربــوا الــناس شجــرتــنا بــَقِسمِ كــِذِب الــشيطان وقــد كــانــوا بــذلــك خــارجــني عــن جــنة 
الــرحــمن يــا ذكــر اهلل فــاصــبر عــلى ربــك صــبرا عــلى الــحق بــالــحق جــميال فــلما كــذبــوا الــناس بــعبدنــا فــقلنا لــهم 
اهـبطوا الـى االرض ولـكم فـيها مسـتقر ومـتاع الـى مـا شـاء اهلل فـي كـتابـه الحـميد وان الـحكم فـي أم الـكتاب 
عـلى أيـدي الـذكـر قـد كـان مـن حـول الـنار مـكتوبـا يـا أهـل االرض لـقد جـاء األمـر مـن عـند اهلل فـطوفـوا بـالـبيت 
فـــان اهلل قـــد نـــطق بـــالـــحق عـــلى الـــحق فـــمن تـــبع هـــداي هـــذا فـــال نـــجعل لـــه خـــوفـــا فـــي نـــفسه وال نـــقدر لـــه فـــي 
الــكتاب بــالــحق حــزنــا طــويــال يــا شــمس اهلل املــطيع اذكــر نــعمتي الــتي أنــعمت عــليك وعــلى أهــل االرض مــن 
مشــرقــها ومــغربــها فــان اهلل قــد اخــذ عــلى أهــل االرض والــسموات عهــدك فــاذكــر بــذكــري أوف بــذكــرك وان اهلل 
قـــد كـــان عـــلى كـــل شـــيء مـــحيطا يـــا أهـــل االرض فـــكونـــوا بـــاهلل وبـــآيـــاتـــه عـــلى الـــحق صـــابـــرا وشـــكورا يـــا أهـــل 
الـقران ال تـكونـوا أول كـافـر بـذكـر اهلل وال تشـتروا آيـات اهلل الـعلي عـلى غـير الـحق بـثمن بـخس قـليال يـا عـباد 
اهلل ال تـكتموا الـحق بـعد الـحق بـعدمـا تـوقـنّن أنـفسكم بـأنـه الـحق مـن عـند اهلل ألـم يـدعـوكـم الـذكـر كـما نـدعـوكـم 
بـالـصلوة والـزكـاة والـجهاد وان اهلل قـد جـعلك لـكبيرة اال عـلى أهـل األفـئدة بـالـحق عـلى الـحق فـريـدا ان الـذيـن 
يــظنون انــهم مــالقــوك فــقد اتــبعوا أهــوائــهم فــسوف أراك اهلل عــليهم نــفسُه وســبحان اهلل عــما يــظنون وســبحان 
اهلل عـــما يـــصفون وهـــو اهلل قـــد كـــان عـــلى كـــل شـــيء شـــهيدا وانـــا نـــحن قـــد انـــجينا كـــل امـــة مـــن ســـوء الـــعذاب 
ونــرفــع عــنكم بــالئــكم ولــقد جــاء أمــر اهلل األكــبر فــيكم مــن ربــكم عــلى الــحق بــالــحق عــظيما وانــا نــحن قــد فــرقــنا 
البحــر ملــوســى وأغــرقــنا فــرعــون وقــومــه وانــا كــنا عــلى كــل امــة بــامــامــهم شــهيدا اتــقوا مــن فــعل الــذيــن قــد كــفروا 
بــــاتــــخاذهــــم العجــــل مــــن دون اهلل عــــلى الــــباطــــل أربــــابــــا واذكــــروا اهلل فــــي ســــبيل الــــباب كــــثيرا لــــعلكم بــــآيــــاتــــنا 
تـطمئنون ولـتكونـوا بـالـحق شـكورا وان الـذيـن يـكفرون بـاهلل يـسألـونـك عـن لـقائـي قـل انـظروا الـيّ إن اسـتقرت 
أنـفسكم فـسوف تـرونـه وانـا نـرسـل الـصاعـقة عـليهم وهـم عـلى االرض قـد كـانـوا عـلى غـير الـحق مـنظورا وانـا 
نـــحن قـــد امـــسكنا الـــظل ملـــن نـــشاء وقـــد نـــزّلـــنا عـــلى مـــن نـــشاء طـــيبات الـــرزق بـــاذن اهلل وقـــد نـــزلـــنا عـــلى األمـــم 
الـذيـن مـن قـبلكم قـشورا مـما قـد نـزلـنا عـليكم ومـا سـبقونـا الـناس فـي شـيء وانـا قـد كـنا عـلى الـحق عـند ربـنا 
فــي الــعماء الــبحت ســجادا وإذ ســئلوك ان نــدخــل الــقريــة املــباركــة قــل ادخــلوا الــباب سجــدا هلل وحــده وقــولــوا 
بــقية اهلل خــير لــكم مــن أنــفسكم وال تــرتــابــوا فــي اهلل وال تــشّكوا فــي أمــرنــا فــانــا هلل وانــا إلــيه راجــوعــنا قــد كــان 
بـالـحق فـي أم الـكتاب قـديـما وانـا نـحن قـد فجّــــرنـا الحجـر ملـوسـى حـتى قـد عَــلَِم كـل أنـاس مشـربـهم وقـد كـانـوا 
بــقدرتــنا عــلى الــحق بــالــحق فــي ذلــك الــباب عــليما وانــا نــحن قــد تــكلمنا فــي الشجــرة الــطور بــاذن اهلل ملــوســى 
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وانـا قـد اظهـرنـا مـن نـورك اقـل مـن الـِسمَّ اإلبـرة عـلى الـطور ومـن عـليها فـانـدك الـجبل وقـد كـانـت هـباء مـنثورا 
وخــّر مــوســى صــعقا وقــومــه قــد مــاتــوا هــربــا الــى اهلل الــعلي وهــو اهلل قــد كــان بــكل شــيء عــليما فســبحان اهلل 
الـعظيم الـذي ال الـه اال هـو ان أمـرك الـحق لـحق لـدى اهلل وانـا قـد كـنا عـليك عـلى الـحق بـالـحق حـفيظا اصـبر 
يــا قــرة الــعني فــان اهلل قــد ضــمن عــزك عــلى الــبالد ومــن عــليها وهــو اهلل كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا واذا جــاؤك 
الـناس ويـسئلونـك مـما قـد طـلبوا مـن األمـم املـاضـية مـن أنـبيائـهم قـل فـلله الـحجة الـبالـغة مـا انـا بـشيء اال أول 
الــعابــديــن هلل الــحق وان ربــي وربــكم الــرحــمن هــو اهلل وانــه قــد كــان بــالــحق عــلى كــل شــيء قــديــرا وإذ أخــذنــا 
مـيثاقـك ملـن فـي الـطور وحـولـه فخـذ مـا أعـطاك اهلل مـن فـضله واذكـر لـلناس مـما قـدر اهلل لـك فـي الـكتاب الـى 
اجـــل مـــسّمى لـــعل الـــناس قـــد كـــانـــوا بـــاهلل وبـــآيـــاتـــه عـــلى الـــحق بـــالـــحق شـــكورا يـــا أهـــل االرض فـــوربـــكم إنـــكم 
ســــتفعلون مــــا فــــعل الــــقرون فــــانــــذروا أنــــفسكم بــــانــــتقام اهلل الــــكبير فــــان اهلل قــــد كــــان عــــلى كــــل شــــيء قــــديــــرا 
افــتطمعون ان تــدخــلوا الــجنة ولــقد كــان فــريــق مــنكم يــسمعون كــالم ثــم يحــرّفــونــه أولــئك هــم شــر الــناس لــديــنا 
وان اهلل قـد اعـد لـهؤالء الـكافـريـن فـي جـهنم نـارا كـبيرا فـلما يـكفرون الـناس بـذكـر اهلل قـد قسـت قـلوبـهم كـأنـما 
هـــي كـــالـــحجارة او اشـــد قـــسوة وان مـــن الـــحجارة تتفّجـــر األنـــهار مـــنها وقـــد ابـــى اهلل ان يخـــرج مـــن قـــلوبـــهم 
االيـمان بـكفرهـم بـآيـات اهلل الـبديـع وكـان اهلل عـلى كـل شـيء شـهيدا وان اهلل يـعلم مـا يـبدون ومـا يـكتمون وان 
اهلل قـد كـان بـكل شـيء عـليما اتـقوا اهلل وال تتخـذوا هلل ولـدا سـبحانـه اذا شـاء بـشيء فـقد كـان فـي كـتاب اهلل 
الـحتم مـوجـودا هـو الـبديـع ملـا فـي الـسموات ومـا فـي االرض ومـا بـينهما ومـا خـلق اهلل شـيئا اال وقـد كـان لـنا 
قــانــتا وعــلى الــحق بــالــحق دلــيال يــا أهــل الــعرش اســمعوا نــدائــي مــن نــقطة الــباب ان اهلل قــد أوحــى الــيّ فــي 
الـــطور الـــسيناء مـــن حـــول هـــذه الشجـــرة املـــباركـــة انـــي انـــا اهلل ال الـــه اال انـــا قـــد نـــزلـــت هـــذا الـــكتاب عـــلى ســـر 
األفـــئدة املســـتسر فـــي ذكـــر االحـــديـــة املـــحتجبة حـــول الـــنار املسّـــــــطر مـــن السّـــــــطر الـــرابـــع بـــالـــحق عـــلى الـــذكـــر 
األكـبر لـيكون الـناس حـول الـباب بـالـحكم مـشهودا وان الـذيـن يـكتمون بـعضا مـن حـرف الـكتاب فـيأكـلون الـنار 
ومــا نــنظر الــيهم وال نــكلمهم يــوم الــقيمة وقــد أعــد لــهم فــي قــعر الــتابــوت عــذابــا شــديــدا لــيس الــبّر ان تــعملوا 
الـصالـحات كـثيرا ولـكن الـبّر ان تـؤمـنوا بـذكـر اهلل وتـنصروه بـأمـوالـكم وأنـفسكم ان اتـبعتم أمـر اهلل فـي عـبدنـا 
لـتكونـن فـي كـتاب اهلل الـحفيظ أبـرارا يـا أهـل االرض اتـقوا اهلل فـي ذكـري فـانـه الـحق مـن عـند اهلل عـلى الـحق 
ومـا بـعد الـحق اال الـضالل بـحكم الـكتاب وقـد كـان الـحكم عـند اهلل الـحق مـقضيا وانـا نـحن قـد نـوحـي الـيكم 
الــذكــر لــئال تــظنوا بــالــغيب فــي الــذكــر مــن دون اهلل الــحق فــان اهلل قــد كــتب لــلخائــنني بــالــحق عــلى الــحق نــارا 
كـبيرا وال تـتكلموا عـلى أنـفسكم مـن دون نـفس الـذكـر فـان الـنفس ألمـارة مـن نـفس الـشيطان وان اهلل قـد أراد 

حِ وان اهلل قد كان باملؤمنني غفارا رحيما. برحمته في نفس الذكر من دون نفس الشُّ
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سورة الغالم
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ومــا أبــرئ نــفسي ان الــنفس ألمــارة بــالــسوء اال مــا رحــم ربــي ان ربــي غــفور رحــيم. املــعص. قــل ان اهلل قــد 
أوحـــى الـــى حُــــــجته عـــلى ذلـــك الـــكلمة األكـــبر انـــي انـــا اهلل ال الـــه اال انـــا مـــا خـــلقت خـــلقا اال وقـــد اخـــذت عهـــد 
الـذكـر فـي أعـلى مـشاعـره وقـد عهـدنـا الـى آدم وأيـوب ويـونـس فـنسوا الـكلمة األكـبر أقـل مـن ذّر الـذّر فـقلنا لـهم 
لـم تجـد لـهم عـليهم عـزمـا فـاخـذنـاهـم حـول الـنار حـتى قـد أقـروا سـبحانـك ال الـه اال أنـت قـد رجـعنا الـى السـر 
املسـتسر هـذا الـغالم بـالـحق فـاغـفر لـنا انـك مـولـينا وانـك قـد كـنت بـالـعاملـني رحـيما قـد غـفرنـا لـهم وملـن اتـبعهم 
مـــن األولـــني واآلخـــريـــن وان كـــلمة اهلل األكـــبر هـــذا بـــالـــحق عـــلى الـــحق قـــد كـــان عـــند اهلل الـــعلي عـــظيما يـــا قـــرة 
الـــعني أبـــلغ الـــناس عـــن اهلل فـــي الـــطور األكـــبر اذ قـــال مـــوســـى لـــفتيه ال أبـــرح حـــتى أبـــلغ الـــى عـــني املـــاء فـــي 
مجـــمع البحـــريـــن حـــول الـــنيريـــن مـــن مـــالـــك االســـمني هـــذا الســـر الـــذي قـــد كـــان حـــول الـــنار مســـتورا فـــلما بـــلغ 
مجـمع البحـريـن فـي بـاب الـفؤاديـن أنـساهـما اهلل حـوت الـذكـر فـقد جـعل عـليه سـبيل البحـر فـي البحـريـن سـربـاً 
عــجبا حــتى اذا قــد بــلغا الــى الــذكــر عــبٍد مــن عــباد اهلل الــذي قــد آتــيناه عــلما مــن لــدنــا عــلى الحــرف مــن الســر 
املسـتسر جـزءا فـقال مـوسـى بـما قـد أراد اهلل فـي شـأنـه فـقلنا لـه مـا نـريـد كـيف تـقدر ان تـصبر حـول الـنار مـا 
لـم تـحيط بـه خـبرا وقـد قـال سـتجدنـي ان شـاء اهلل حـول الـباب صـابـرا وال أعـصى ان شـاء اهلل فـي بـعض مـن 
األمــر فــي ســر مــن مســتسر الــباب أمــرا يــا قــرة الــعني قــل لــلمؤمــنني فــان اتــبعتم بــي حــول الــنار فــال تــسئلونــي 
مـن حـرف حـتى احـدث لـكم بـاذن اهلل مـن سـّر سـّر الـنار رمـزا فـانـطلقا حـتى اذا ركـبا هـذه الـسفينة الـتي قـد 
كـان عـلى مـاء البحـر مـوقـوفـا وقـد حـرقـها عـلى عـلم مـن الحـد ملـن قـد كـان لـه داللـة عـلى األمـر بـاذن اهلل الـعلي 
وهـو اهلل كـان عـزيـزا محـمودا ثـم انـطلقا حـتى اذا لـقيا عـلى الـباب مـن دون هـذا الـغالم فـتى زكـيا فـقتله عـلى 
كـلمة الـرد مـن عـند اهلل الـحق فـلن يسـتطيع مـوسـى عـلى فـعله الـحق عـلى الـحق بـالـحق صـبرا ثـم انـطلقا حـتى 
اذا اتـيا أهـل قـريـة الـباب حـول الـنار فـأبـوا ان يـضيّفوهـما ملـا قـد عـلموا فـيهما مـن الـفناء عـّمن عـّلم اهلل الـحق 
وهــو اهلل كــان بــكل شــيء شــهيدا فــوجــدوا فــيها مــن الــعلم جــدارا مــن لــؤلــؤ الــبيض يــريــد ان يــنّقض بــعد الــباب 
فــاقــامــها بــاذن اهلل الــحق ألجــل بــاب الــذكــر فــي مــقعد الــباب ملــا يــعَلم فــي ســره بــعد الــوقــوف كــنز التســليم هلل 
الــعلي وهــو اهلل كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا يــا أهــل االرض ان لــم تــصبروا مــع الــذكــر فــاعــلموا عــلى الــحق ان 
هـذا فـراق بـيني وبـينكم الـى يـوم املـيثاق عـلى الـحق بـالـحق مـيقاتـا يـا قـرة الـعني نـبئهم عـن فـعل نـفس الـبرى 
بـاذن اهلل فـي البحـريـن ألنـهم كـانـوا بحـريّـون فـي أم الـكتاب حـول الـنار مـكتوبـا امـا الـورقـة املحـمرة املـنبتَُة عـن 
غــصن املــصفرِة مــن الشجــرة الــكافــور قــد أحــتجبتها تــحت الســطور بســر املســتسر مــن الــظهور ملــا قــد عــلمنا 
مـن ورائـها مَـلَِك الحـدود الـذي يـأخـذ كـل سـفينة املـشكور بـغير اذن اهلل الـعلي عـلى الـباطـل غـصبا وامـا الـغالم 
فــهو مــن نــار الشجــرة الــخضراء املــوقــدة مــن هــذا الــعني الــصفراء قــد قــتلناه فــي هــيكل املــرئــى ملــا قــد قــدر اهلل 
فـي الـكتاب حـظاً مـن أبـويـه فـخشينا ان يـرهـقهما خـالل الـنار فـي جـمال الـبهاء طـغيانـا بـال عـلماً وامـا الجـدار 
فـقد كـان مـن أهـل املـديـنة املـقدسـة لـنفس الـذي قـد حـمل نـور اهلل األكـبر فـي الـبابـني وقـد كـان فـي املـديـنة ايـتام 
بــعد الــباب فــأقــامــه اهلل ملــا قــد عــلم الــذكــر فــي نــفسه مــقامــا مــن املــثل فــي األمــر الــى أيــام الــذي قــد كــان فــي 
كـتاب اهلل الـحفيظ مـعدودا فـاذا جـاء وعـد اهلل يخـرج الـذكـر مـن حـول الـنار كـنزهـما هـو اهلل الـذي ال الـه اال هـو 
قـد اظهـر اهلل الـكنزيـن فـي السـطريـن ذلـك تـأويـل مـا لـم تـعرفـوا مـن سـر اهلل املسـتسر عـلى السـر بـالسـر املـقنّع 
صـبرا يـا مـأل األبـواب ال يـوسـوسـنكم الـشيطان عـلى هـذه الشجـرة الخـلد واملـلك املخـلد فـيها فـان اهلل قـد حـكم 
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لـواردهـا هـبوط االرض فـان حـكم اهلل األكـبر لـقد كـان فـي أم الـكتاب مـقضيا قـد اقـترب لـلناس حـسابـهم لـدى 
الــباب عــلى الــحق بــالــحق وهــم فــي فــجوة الــنار لــقد كــانــوا عــلى حــكم الــكتاب مــسئوال يــا أهــل لــجة الــفردوس 
قـولـوا عـلى اسـمي لـلحوريـة الحجـرات أخـرجـن مـن مـساكـن الـقدس عُــريـانـاً وانـُصنَت عـلى لـحن الـكليم الـحبيب 
فــان الــذكــر قــد شــاء كــما شــاء وال مــرّد ألمــر اهلل الــحق وقــد كــان الــحكم فــي أم الــكتاب مــقضيا قــل اســتمعوا 
نـدائـي يـا أهـل الحجـرات مـن وراء الـنار فـان اهلل قـد أوحـى الـي عـلى لـسانـي انـي انـا اهلل الـذي ال الـه اال انـا 
حُــــبُّك حـبي لـلكل عـلى حـكم الـفرض كـفرض االحـديـة لـدّي قـد كـان مـكتوبـا وقـل انـي انـا الـنوريـن فـي السـريـن 
وانـي انـا الـشكلني فـي الـهيكلني وانـي انـا السـراجـني فـي الـزجـاجـني ولـقد نـطقت بـالحـرفـني وال أنـطق حـرفـا مـن 
النفسـني األولـيني وال يـوجـد حـرفـا فـي سـر الـطتنجني اال بـنفس الـحق حـامـل االسـمني قـد اسـبّح مـوالئـي فـي 
أجــمة الــالهــوت بــاذن ربــي فســبّحت املتســبّحون هلل الــحق واحــمد اهلل فــي ارض الــعماء فحــمدت املتحــمدون 
فـــي ارض ذلـــك الـــباب بـــالـــحق األكـــبر وهـــللت الـــرحـــمن فـــي ذروة الـــعرش فهـــللت املتهـــللون عـــلى ســـطح الـــعرش 
حـول الـركـن وكـبرت هلل بـالـحق عـلى نـفس بـاذن اهلل فـكبرت املـتكبرون هلل فـي الـحق مـن ذلـك الـباب األكـبر هـذا 
الــغالم الــعربــي الــفصيح الــذي تجــدونــه فــي الــتوراة واإلنــجيل والــزبــور والــفرقــان هــذا لــهو الــحق صــراط اهلل 
الـعلي الـذي قـد كـان فـي أم الـكتاب مـكتوبـا قـل انـا نـحن لـو نـشاء لـنحكم عـلى أهـل الـسموات واالرض بـحكم 
دار اآلخـرة فـي الـدنـيا وان اهلل ربـي قـد كـان بـالـحق عـلى كـل شـيء قـديـرا ومـا أرسـلنا قـبلك مـن بـاب اال وقـد 
نـــوحـــي إلـــيه كـــلمتك األكـــبر فـــلما أقـــّر بـــه قـــد ثـــبتناه عـــلى الـــعلم وان اهلل قـــد كـــان بـــاملـــؤمـــنني شـــهيدا ومـــا خـــلقنا 
االنـسان فـي جسـد قـد اسـتغنى عـن الـطعام والشـراب وكـٌل عـلى كـتاب الـفقر قـد كـانـوا فـي أم الـكتاب مـكتوبـا 
وانــا نــحن قــد نــزلــنا الــيكم الــكتاب بــالــحق ومــا نــريــد فــيه اال ذكــر اهلل األكــبر فــي هــذا الــغالم فــتى األبــطحي 
الـعلوي لـيكون الـناس بـاهلل وبـآيـاتـه عـلى الـحق بـالـحق مـؤمـنا وشـهيدا يـا أهـل االرض ال تـركـضوا بـعد الـيأس 
بــاذن اهلل الــحق مــولــيكم وارجــعوا الــى مــساكــن قــدسِـــــُكم فــانــكم بــالــحق فــي يــوم الــفصل لــتكونــن عــلى الــصراط 
األكــبر مــسئوال ومــا خــلقنا الــسموات واالرض ومــا بــينهما اال لهــذه الــكلمة مــن لــدنــا عــلى الســر املســتسر وقــد 
كـــان األمـــر بـــالـــحق مـــنزوال وانـــا نـــحن قـــد خـــلقنا االرض والـــسموات بـــالـــكلمة األكـــبر وهـــو الـــحق قـــد أمـــسكهما 
بــاســمه ولــلمعرضــني كــلمة الــنار عــلى الــحق بــالــحق قــد كــان فــي الــلوح الــحفيظ مــكتوبــا وقــل ان اهلل قــد جــعل 
الـسموات واالرض لـذكـره وانـا بـالـحق عـبده مـا اسـتكبرت عـن عـبادتـه وسـبحان اهلل الـعلي وهـو اهلل كـان عـليا 
كــــبيرا يــــا أهــــل االرض لــــو كــــنتم كــــما تــــظنون فــــي الــــذكــــر األكــــبر لــــقد فســــدت االرض والــــسموات ومــــا بــــينهما 
وسـبحان اهلل الـقديـم عـما يـقول الـظاملـون عـلوا كـبيرا يـا قـرة الـعني قـل أتتخـذون مـن دونـي بـابـا ألنـفسكم فـأتـوا 
بـكلمتكم عـلى الـحق فـانـي انـا الـذكـر فـي الـقبل وفـي الـبعد قـل ادعـوا الـناس اال تـعبدوا اال اهلل الـذي ال الـه اال 
هـــو وهـــو اهلل كـــان عـــليا شـــهيدا وال تتخـــذوا هلل ولـــدا فـــان الخـــلق عـــباده فـــي قـــبضته ال يســـبق احـــٌد بـــالـــقول اال 
بـاذنـه عـلى األمـر وهـو اهلل كـان بـكل شـيء مـحيطا وقـل ان هلل عـبادا مـا أرادوا اال كـما أراد اهلل الـحق بـالـحق 
يـعلم مـا فـي الـسموات ومـا فـي االرض وهـم مـن خـشية اهلل مـولـيهم الـحق قـد كـانـوا عـلى الـحق بـالـحق خـّوافـا 
يـا قـرة الـعني فـانـطق عـلى الـقرآن فـان الـقضاء قـد قـضت فـيك وجـيها وان الـكاف قـد رجـعت الـى نـقطة األمـر 
مـركـزهـا وان اهلل قـد كـان عـليك حـفيظا وال تـتكلموا عـلى أنـفسكم مـن دون نـفس الـذكـر فـان الـنفس ألمـارة مـن 
ح وان اهلل قــد كــان بــاملــؤمــنني  نــفس الــشيطان وان اهلل قــد أراد بــرحــمته فــي نــفس الــذكــر مــن دون أنــفس الــشُّ

غفارا رحيما.
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سورة الركن
بسم اهلل الرحمن الرحيم

وقــال املــلك أئــتونــي بــه اســتخلصه لــنفسي فــلما كــّلمه قــال انــك الــيوم لــديــنا مــكني أمــني. كــهعغ. انــا نــحن قــد 
أرســلناك بــالــحق عــلى كــافــة الــناس مبشــرا ونــذيــرا وان اهلل قــد جــعلنا مــقام أمــره فــاذا شــئنا ان نــقول لــشيء 
كــن فــقد كــان فــي كــتاب الــرحــمن مــذكــورا وان اهلل قــد أقــام الــسموات واالرض بــاســمنا فــأيــنما تــولــوا فــثم وجــه 
اهلل الـعلي قـريـبا ومـن الـناس مـن يـقول آمـنا بـاهلل الـحق فـاذا كـشفنا عـنهم الـغطاء لـذكـرنـا يـظنون بـربـهم عـلى 
غــير الــحق كــذبــا غــرورا وان الــذيــن يــكتبون الــكتاب بــأيــديــهم فــقد اشــتروا هــؤالء آيــاتــنا عــلى غــير الــحق بــثمن 
قــليال وقــالــوا لــن تــمسنا الــنار اال ســاعــة مــن الــنهار فــويــل لــهم مــما اكتســبت أيــديــهم أولــئك جــزاؤهــم الــنار فــي 
يــوم الــقيمة عــدال وهــو اهلل كــان بــكل شــيء عــليما وانــا نــحن قــد أخــذنــا مــن املــؤمــنني عهــدنــا اال تــعبدوا اال إيــاه 
وبــالــوالــديــن إحــسانــا ولــألبــواب تســليما مــبينا أفــتكفرون بــبعض الــكتاب مــما قــد نــزلــنا عــلى محــمد رســول اهلل 
مــن قــبل وتــكفرون بــبعض الــكتاب هــذا اال تــخافــون عــن اهلل مــن يــوم قــد كــان حــكم اهلل الــحق فــيه عــلى الــحق 
بـالـحق مـقضيا أولـئك الـذيـن اشـتروا الـحياة الـدنـيا بـاآلخـرة وال يـخفف عـنهم الـعذاب أقـل مـن ملـحة الـعني بـما 
قـد كـانـوا بـذكـر اهلل الـعلي عـن غـير الـحق كـفارا أولـئك ال يـؤمـنون بـاهلل وبـآيـاتـه عـلى الـحق بـالـحق الـقوي قـليال 
وانـا نـحن آتـينا مـوسـى الـكتاب ونـحفظه فـي صـغره حـتى بـلغ الـكتاب اجـله وقـد كـان حـكم اهلل الـحق فـيه عـلى 
الـحق بـالـحق مـرفـوعـا وانـا نـحن قـد آتـينا عـيسى بـن مـريـم الـبيّنات وأيـدنـاه بـروح مـن ذكـرنـا وانـا كـنا قـد نـزلـنا 
عـــلى الـــنبيني كـــتابـــا مـــن األلـــواح مســـطورا اهلل قـــد أيـــدك بـــروح الـــقدس فـــسوف يـــحكم اهلل بـــينك وبـــني الـــذيـــن 
يـظنون بـاهلل كـذبـا فـي يـوم الـفصل وقـد كـان الـحكم فـي أم الـكتاب مـحتومـا ولـقد جـائـكم الـكتاب مـن عـند اهلل 
مــصدق ملــن كــان عــليه عهــد فــي كــتاب اهلل وقــد كــان العهــد فــي أم الــكتاب مســتورا وبــئس مــا اشــتروا الــكفار 
أنـــفسهم بـــما يـــكفرون بـــآيـــات اهلل بـــغياً وعـــلى غـــير الـــحق عـــدوانـــا وانـــا نـــحن بـــاذن اهلل نـــنزل الـــكتاب عـــلى مـــن 
نــشاء مــن عــبادنــا واعــتدنــا للمشــركــني نــارا عــلى نــار وانــكاال مــهينا وقــالــوا الــناس قــد ســمعنا وعــصينا بــما قــد 
شـربـوا مـن حـب العجـل قـلوبـهم قـل بـئس مـا يـأمـركـم بـه عـلماء الـسوء فـان املـؤمـنني قـد كـانـوا فـي كـتاب الـعليني 
مُــحسنا مــكتوبــا وان اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء مــحيطا مــن كــان عــدوا هلل ومــلئكته ورســله بــعدمــا قــد جــائــهم 
الـذكـر مـن عـند اهلل فـانـا كـنا شهـداء عـليهم بـكفرهـم ومـالـهم فـي اآلخـرة نـصيب مـن االمـر اال نـارا عـظيما وانـا 
نـحن قـد أنـزلـنا عـلى قـلبك الـروح وجـبريـل بـاذن اهلل مـصدقـا ملـا بـني يـديـك رحـمة وبشـرى لـعبادي املـؤمـنني مـن 
كــان بعهــد اهلل فــي ذكــره قــد كــان فــي نــقطة الــنار مــعهودا أوكــلما عــاهــدتــم عهــدا نــبذه فــريــق مــنكم واذا جــاء 
أمـرنـا تـجعلون كـتاب اهلل وراء أظهـركـم أفـتتبعون مـا تـتلوا الـشياطـني عـلى مـلك سـليمان مـا لـكم كـيف تـحكمون 
ألنـفسكم بـحكم الـشيطان مـن دون حـكم اهلل الـعلي وهـو اهلل كـان عـليا كـبيرا وانـا نـحن نـختص بـرحـمتنا مـن 
يـشاء اهلل وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا وانـا نـحن قـد جـعلناك فـضل اهلل الـعظيم ملـن نـشاء فـي كـتاب 
اهلل وقــد كــان الــفضل فــي أم الــكتاب عــلى شــان الــباب مــكتوبــا مــا يــنسخ اهلل مــن ذكــر اال وقــد أبــدعــنا بــذكــر 
بــديــع مــثله أو أكــبر مــنه وان ذلــك قــد كــان عــلى اهلل الــحق يــسيرا ألــم تــعلموا ان اهلل قــد جــعل مــلك الــسموات 
واألرض لـعبدنـا ومـا لـكم مـن دون اهلل مـن ولـي ومـا كـان لـكم مـن دونـه عـلى الـحق بـالـحق ظـهيرا أتـريـدون أن 
تــسئلوا ذكــر اهلل كــما قــد ســئل قــوم مــوســى مــن قــبل فــوربــكم انــه الــحق مــن عــند اهلل ومــا كــان اال لــديــنا عــلى 
الـحق بـالـحق الـوفـي مـكينا ولـدى الـرحـمن قـد كـان عـلى الـحق بـالـحق بـديـعا يـا أهـل األرض والـسماء مـن أراد 
اهلل ورســولــه وأولــيائــه وأحــب فــعل الــصالــحات مــن الــصلوة والــزكــوة والــصوم والــحج فــليتبع نــور اهلل الــذي قــد 
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أنـــزلـــه اهلل مـــعي وان اهلل قـــد كـــان بـــما تـــعملون خـــبيرا يـــا أهـــل األرض مـــن أراد وجـــوهـــنا ووجـــوه األنـــبياء كـــآدم 
ونـوح وإبـراهـيم ومـوسـى وعـيسى فـلينظر الـى وجهـتنا الـذي قـد جـعله فـي أم الـكتاب عـلى الـحق بـالـحق عـليا 
حـكيما وقـال املـؤمـنون بـعضهم لـبعض مـا أنـتم عـلى شـيء مـن عـلم الـكتاب قـل اهلل مـا جـعل عـلمكم بـشيء مـن 
حــكم الــكتاب فــسوف يــحكم اهلل بــينكم بــالــحق فــيما تــختلفون فــيه وان اهلل قــد كــان بــاملــؤمــنني عــليما ان الــذيــن 
يــظلمون الــناس عــلى مــنع مــساجــد اهلل الــحق اال يــذكــر فــيها اســم ذكــره ويــسعون فــي إطــفاء نــورنــا فــأولــئك 
أصــحاب الــنار ومــا لــهم أن يــدخــلوا عــلى ربــهم اال خــوفــا ولــهم فــي الــدنــيا خــزي وقــد أعــد اهلل لــهم فــي اآلخــرة 
شــهقانــا عــلى الــحق بــالــحق كــبيرا وان اهلل قــد نــّور املشــرق واملــغرب بــالــشمس فــأيــنما تــولــوا فــثم ذكــر اهلل ألــم 
تـروا الـى الـشمس كـيف قـد خـلق اهلل ظـاللـها عـن الـيمني وعـن الـشمال سجـدا هلل ومـن كـفر بـاهلل فـما قـدر اهلل 
رة  لــه فــي اآلخــرة عــلى الــحق بــالــحق نــصيرا وانــا نــحن قــد ابــتلينا إبــراهــيم بــكلمات ربــه واتــمهن بــالــركــن املحــمَّ
مـن عـرشـنا هـذا وقـد جـعلناه عـلى الـناس بـالـحق امـامـا قـال ومـن ذريـتي قـال اهلل رب الـعرش انـى قـد حـرمـت 
عهــدي لــلظاملــني مــن عــبادي وانــي قــد كــنت عــلى كــل شــيء قــديــرا يــا أهــل األرض ان اهلل قــد جــعل لــلباب هــذا 
بـلدا آمـنا وعهـدنـا مـثابـة لـلوارديـن ان طهـرا بـيتي لـلطائـفني والـعاكـفني وأهـل الـسجود هلل فـي ذلـك الـباب األكـبر 
وهـو اهلل قـد كـان بـالـحق عـلى الـحق مـسجودا ومـن كـفر بـذلـك الـبيت فـأمـتّعه فـي الـحيوة الـدنـيا بـالـحق الـعلي 
قــليال ولــقد بــاء بــغضب عــلى غــضب بــكفره بــذكــر اهلل الــحق وهــو اهلل كــان عــليا كــبيرا ومــا لــه فــي اآلخــرة مــن 
خـالف وأعـد اهلل لـه مـن سـطواتـه عـلى الـحق بـالـحق نـارا ثـقيال ومـا كـنّا نـعذّب نـفسا اال وقـد بـعثنا فـيهم ذكـرا 
مـن أنـفسهم عـلى الـحق وان حـجة اهلل بـعد الـذكـر عـلى الـعاملـني قـد كـان بـالـحق عـلى الـحق بـليغا مـن كـان يـريـد 
الـعاجـلة قـد قـدرنـا لـه فـيها وبـالـعدل نـبلغه الـى الـباطـل سـريـعا ومـن يـريـد اآلخـرة قـد قـدرنـا الـصبر لـه فـيها وان 
اهلل يـــــبلغه الـــــى الـــــبالغ الـــــقاطـــــع حـــــول الـــــباب وان اهلل قـــــد كـــــان بـــــكل شـــــيء عـــــليما وانـــــا نـــــحن بـــــاذن اهلل قـــــد 

استخلصناك ألنفسنا وانك اليوم لدى اهلل مكني وفي أم الكتاب على الحق بالحق أمينا.
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سورة األمر
بسم اهلل الرحمن الرحيم

قـال اجـعلني عـلى خـزائـن األرض انـي حـفيظ عـليم. حَــــَمسر. اهلل الـذي ال الـه اال هـو ربـكم فـاعـبدوه فـي سـبيل 
هـذا الـباب األكـبر فـان اهلل قـد كـان عـن الـعاملـني غـنيا يـا أهـل األرض انـا قـد انـزلـنا عـليكم الـذكـر مـن عـند اهلل 
لـيعلمكم الـكتاب والـحكمة ويـزكـيكم مـن خـبائـث الـشيطان بـفضله وانـه قـد كـان لـدى اهلل عـلى الـصراط الـقوي 
مــوقــوفــا وانــك أنــت الــعزيــز لــن يحــزنــك قــول املشــركــني بــشيء فــاتــكل عــلى اهلل ربــك وقــل لــهم قــوال مــعروفــا لــعلهم 
يــتذكــرون بــذكــر اهلل وال يــرغــب عــن مــلة ذكــر اهلل األكــبر هــذا عــليٍّ اال مــن سَــــــِفَه نــفسه ولــقد اصــطفاك اهلل فــي 
الـدنـيا واآلخـرة وانـك قـد كـنت لـديـنا فـي أم الـكتاب شـهيدا يـا أهـل األرض لـقد جـائـكم الـذكـر بـالـكتاب بـعدمـا 
اتخـذت أنـفسكم العجـل مـن دون اهلل الـحق عـلى غـير الـحق ولـيا وانـا قـد أخـذنـا مـيثاقـكم فـوق الـطور لـذكـرنـا 
خــذوا مــا أعــطاكــم ذكــر اهلل األكــبر بــقوتــه واســمعوا عــلى الــحق بــالــحق فــان ذكــرنــا هــذا لــدى اهلل قــد كــان فــي 
نــقطة الــنار عــليا مســتورا يــا أهــل األرض ان آمــنتم بــمثل مــا آمــن املخــلصون مــن عــباد اهلل بــه فــقد اهــتديــتم 
واال فــانــما أنــتم فــي شــقاق قــد كــان فــي لــوح الــثّبت بــعيدا فــسيكفيكم اهلل ربــكم انــه الــحق ال الــه اال هــو وهــو 
اهلل كـــان ســـميعا عـــليما يـــا أهـــل األرض صـــبّغوا أنـــفسكم بـــصبغة ذكـــرنـــا ومـــا أحـــسن صـــبغًة مـــن هـــذا الـــذكـــر 
لـديـنا وكـونـوا هلل أنـصارا قـل للمشـركـني أتـحاجـونـني فـي اهلل ربـي وربـكم بـعدمـا حـكم اهلل لـلمؤمـنني الـجنة ولـكم 
الـنار ومـا أنـا اال هلل الـعلي عـبيدا ان ذلـك الـكلمة لـكبيرة اال عـلى الـذيـن قـد وضـع اهلل عـلى أفـئدتـهم وجـهة مـن 
كـــلمته وان اهلل قـــد كـــان عـــلى الـــناس رءوفـــا رحـــيما وان الـــذيـــن آتـــيناهـــم الـــكتاب يـــعرفـــون كـــلمتنا عـــلى الـــحق 
الــخالــص وان فــريــقا مــنهم لــيكتمون الــحق مــن بــعد عــلمهم فــسوف يــحكم اهلل بــيننا وبــينهم فــي يــوم الــقيامــة 
عـــلى املـــيزان قســـطا مـــبينا فـــوربـــك انـــك انـــت الـــحق مـــن ربـــك وانـــا قـــد جـــعلنا لـــكٍل وجـــهًة وقـــد قـــّدرنـــا لـــلسابـــقني 
وجهـتك أيـنما تـكونـوا يـأت بـكم اهلل عـلى ذلـك الـباب جـميعا وان اهلل ربـك قـد كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا يـا أهـل 
األرض ال نـجعل لـلناس عـلى ذكـرنـا عـلى اقـل ذرة مـن حـجة ان الـذيـن ظـلموا مـنهم فـيقولـون كـما يـقول كـبراء 
املشـركـني مـن قـبل يـا عـبد اهلل ال تَـْخش اال مـن ربـك وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا وان الـذيـن كـفروا 
بــذكــر اهلل ومــاتــوا مشــركــا بــاهلل فــقد قــدر اهلل عــليهم لــعنة الــرســل واملــالئــكة والــناس عــلى الــحق بــالــحق جــميعا 
أولـئك هـم خـالـدون فـي الـنار ال يـخفف عـنهم الـعذاب ألنـهم قـد سـمعوا ذكـر اهلل انـما الـهكم الـه واحـد ال الـه اال 
هــو الــرحــمن وكــان اهلل بــالــحق مــعبودا ان فــي بــدع الــسموات واالرض والــجبال والــبحار والــفلك املسخــر عــلى 
املـاء آيـات لـذكـر اهلل الـبديـع وكـان اهلل عـزيـزا قـديـما ومـن الـناس مـن يتخـذ مـن دون الـباب أنـدادا مـن عـلمائـهم 
يـحبونـهم كـحب اهلل وان الـذيـن آمـنوا بـذكـر الـباب هـم قـد كـانـوا أشـد حـبا هلل وان الـقوة هلل جـميعا وان اهلل قـد 
أعــد لــلكافــريــن مــنكم عــذابــا ألــيما وان اهلل ملــا كــشف الــغطاء عــن بــصائــرهــم اذ تــبرّء الــذيــن أُتــبُعوا مــن الــذيــن 
إتّـَبعوا وهـنالـك تـقطعت األسـباب عـن أيـديـهم وال يسـتطيعون اال الـتمني يـا لـيتنا قـد كـنا عـلى االرض تـرابـا يـا 
لـــيت لـــنا كـــرةً فـــنتبرء مـــنهم ونـــتبع ذكـــر اهلل فـــي أيـــامـــه فـــوربـــك الـــذي ال الـــه اال هـــو فـــانـــا نـــحن نـــقول لـــهم ذوقـــوا 
مـسامـن الـسقر فـانـا قـد خـلقناكـم بـقدر ومـا أمـرنـا اال واحـدة كـلمح بـالـبصر ألـم يـأتـكم الـذكـر والـكتاب مـن كـل 
الـجهات جـهاتـكم بـالـحق األكـبر وقـد نـادى فـيكم يـا أيـها املـأل أنـا بـاُب امـامـكم املـنتظر يـقول مـن اتـبعني فـانـه 
مـني ومـن عـصانـي فـان اهلل قـد أعـد لـه فـي الـقيامـة نـارا مـن نـار الحـديـد كـبيرا يـا أهـل االرض كـلوا مـما فـي 
االرض حـالال طـيبا بـحكم الـكتاب ألنـفسكم وال تـتبعوا أهـوائـكم املشـركـة فـانـها ألنـفسكم أحـرُّ مـن حـّر الحـديـدةِ 
املحـــماة بـــالـــنار الـــدائـــمة واســـتغفروا اهلل ربـــكم الـــرحـــمن عـــند مـــطلع الـــشمس ومـــغربـــها لـــوجـــه اهلل اهلل مـــولـــيكم 
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الــحق غــفارا رحــيما ومــثل الــذيــن كــفروا بــذكــر اهلل األكــبر هــذا كــمثل الــظل عــند طــلوع الــشمس فــاذا غــربــت ال 
تجـدون عـلى شـيء شـيئا وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا لـيس الـبر ان تـعملوا الـصالـحات كـثيرا ولـكن 
الـبر ان تـؤمـنوا بـذكـر اهلل وتـنصروه بـأمـوالـكم وأنـفسكم ان اتـبعتم أمـر اهلل فـي عـبدنـا لـقد كـنتم فـي كـتاب اهلل 
الـــبدء أبـــرارا واذا ســـئلك الـــناس عـــني قـــل ال اعـــلم اال مـــا عـــلمني امـــامـــي وانـــه قـــريـــب أجـــيب دعـــوة الـــداع اذا 
دعــان مــن قــبل الــباب راغــبا الــى اهلل تــوابــا يــا أهــل املــديــنة لــيس الــبر ان تــأتــوا الــبيوت مــن ظــهورهــا ولــكن الــبرّ 
مــحكمٌة لــلذيــن يــدخــلون الــبيت مــن هــذا الــباب سجــدا هلل الــحق وقــد كــان الــحكم فــي أم الــكتاب مــحتومــا وانــا 
نـحن قـد زيـنا الـدنـيا وزخـرفـها لـلذيـن ال يـريـدون لـقاء اهلل وهـم فـي الـكتاب قـد كـانـوا مـن أهـل الـنار مـكتوبـا وان 
اهلل قـــد خـــلق الـــناس عـــلى الـــباب امـــة واحـــدة وعـــلى الـــحق بـــالـــحق لـــديـــنا وانـــا نـــحن قـــد حـــكمنا عـــلى الـــنبيني 
والـصديـقني والشهـداء بـما قـد قـضى الـكتاب فـيهم وانـت هـنالـك عـند اهلل ربـك لـقد كـنت مـحبوبـا ومـوقـوفـا وان 
اهلل قــد اصــطفاك فــي الــعلم والــجسم وهــو اهلل قــد كــان عــليك شــهيدا وانــا نــحن نــعطي مــلكنا بــاذن اهلل عــلى 
مـن نـشاء مـن عـبادنـا وان اهلل قـد كـان واسـعا عـليما ان آيـة املـلك مـن عـند اهلل ذلـك الـكتاب وهـذا فـي كـتاب اهلل 
ســـكينة الـــتابـــوت مـــما قـــد تـــرك آل اهلل تحـــِمُلُه املـــالئـــكة الـــى ذكـــرنـــا األكـــبر هـــذا وهـــو اهلل كـــان عـــلى كـــل شـــيء 
شـهيدا تـلك آيـات اهلل قـد انـزلـنا عـليك وانـك مـن الـباب الـواسـع عـند اهلل ربـك قـد كـنت مـكتوبـا وانـا قـد فـضلناك 
عــلى األبــواب بــكلمتنا وانــك صــراط عــليّ فــي كــتاب اهلل قــد كــنت حــول الــنار مســطورا وانــا قــد أشهــدنــاك عــند 
خـلق األشـياء اجـمعهم وانـك قـد كـنت بـعني اهلل الـحق نـاظـرا ومـنظورا وهـو اهلل كـان عـليك شـهيدا قـول املـعروف 
خـــيٌر مـــن ذهـــب الـــدنـــيا صـــدقـــًة وال تـــؤذوا الـــناس بـــالـــذكـــر وابـــتغوا الـــفضل مـــن عـــند اهلل ربـــكم وهـــو اهلل مـــولـــيكم 
الــحق قــد كــان غــنيا حــكيما وانــا نــحن قــد جــعلناك بــاذن اهلل عــلى خــزائــن االرض والــسموات حــفيظا ألنــك ال 
تفعل اال بما نفعل وانك العليم بأم الكتاب باذن اهلل وقد كان ذلك األمر في الكتاب بحكم الكتاب مستورا.
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سورة اإلكسير
بسم اهلل الرحمن الرحيم

وكـــــذلـــــك مـــــّكنا لـــــيوســـــف فـــــي االرض يـــــتبوءا مـــــنها حـــــيث يـــــشاء نـــــصيب بـــــرحـــــمتنا مـــــن نـــــشاء وال نـــــضيع اجـــــر 
املـحسنني. حـمر. صـراط اهلل الـعزيـز فـي الـسموات واالرض لـحٌق وان اهلل قـد عـال بـعلوه عـلى كـل شـيء وهـو 
اهلل كـان عـليا كـبيرا وانـا نـحن قـد انـزلـنا هـذا الـكتاب عـلى عـبدنـا لـيعلم الـناس انـه الـحق مـن عـند اهلل الـعزيـز 
وقـد كـان بـالـحق مـنزوال وان ذكـر اهلل هـذا قـد وعـدكـم الـجنة واملـغفرة وال يـعدكـم الـشيطان اال الـفحشاء واملـنكر 
فـــاســـرعـــوا الـــى الـــحكمة مـــن عـــنده ومـــن يـــؤت الـــحكمة فـــي ذلـــك الـــباب فـــقد أوتـــي خـــيرا كـــثيرا يـــا أهـــل الـــعماء 
اســمعوا نــداء اهلل عــلى شجــرة الــطور الــتي قــد كــانــت عــلى ورقــاتــها الــطيور محــركــة انــي انــا اهلل رب الــعاملــني 
فــاعــبدنــي واقــم الــصالة لــذكــري واقــبل الــيّ عــبدي وال تــخف فــانــي ال أخــاف عــلى ذوي الــباب بــالــباب الــعلي 
مــآبــا فــوعــزتــي ألذيــقن املشــركــني بــأيــدي مــن قــدرتــي عــلى نــقمات ال يــعلمها ســواي وارســل عــلى املــؤمــنني مــن 
نـفحات املـسك الـتي قـد ربـيتها فـي كـبد الـعرش وقـد كـان عـلم ربـك بـكل شـيء مـحيطا يـا مـأل األنـوار انـا نـحن 
تـاهلل الـحق مـا نـنطق عـن الـهوى ومـا نـنزل حـرفـا مـن ذلـك الـكتاب اال بـاذن اهلل الـحق اتـقوا اهلل وال تـشكوا فـي 
أمـــر اهلل فـــان ســـر هـــذا الـــباب مســـتور تـــحت عـــماء الســـطر ومـــرقـــوم فـــوق حـــجاب الســـر بـــأيـــدي اهلل رب الســـر 
والسـطر ولـقد خـلق اهلل فـي حـول ذلـك الـباب بـحورا مـن مـاء اإلكـسير محـمراً بـالـدُّهـن الـوجـود وحـيوانـا بـالـثمرة 
املـقصود وقـّدر اهلل سُــــــفنا مـن يـاقـوتـة الـرطـبة الحـمراء وال يـركـب فـيها اال أهـل الـبهاء بـاذن اهلل الـعلي وهـو اهلل 
قــد كــان عــزيــزا وحــكيما هــنالــك يحــمل عــرش اهلل مــالئــكة الــعماء فــي األنــفس الــثمان وقــد كــان الــحكم فــي أم 
الـكتاب مـشهودا فـيومـئذ يـعرضـون املجـرمـون عـلى الـرحـمن فـي حـول الـعرش عـلى الـحق بـالـحق رمـزا فـما مـن 
نــفس نــحكم عــليه بــالــيمني اال وقــد حــل لــه كــّل الــجنان بــاذن اهلل الــعلي وهــو اهلل كــان عــليا قــديــما ومــا نــحكم 
بــالــشمال فــفي نــار الــشمال قــد كــان مــوقــوفــا خــذوه فــي ســلسلة الحــديــد واســلكوه الــى نــار التحــديــد فــانــه ال 
يـؤمـن بـاهلل الـعلي وهـو اهلل قـد كـان عـليا عـظيما يـا أيـها املـؤمـنون فـال تـقسموا بـاملـبصر وال بـما ال يـبصر ألنـهما 
قـد كـانـا حـول الـباب بـاسـم الـنار مـحكومـا ان هـذا تـنزيـل مـن رب الـعاملـني وهـو اهلل قـد كـان عـزيـزا حـكيما وانـه 
هـو الـحق عـلى الـحق بـالـحق يـقينا انـه بـالـحق لحسـرة عـلى أهـل الـنار وفـي الـنار الـقرب قـد كـان مـحكومـا يـا 
أهـل االرض ان الـذكـر اذا أراد بـشيء بـغير مـا أراد اهلل الـحق لـه فـهو املـقطوع عـن الـحق فسـبحان اهلل الـحق 
انــا قــد عــصمناه بــالــحق عــن اإلشــارة ونــفيها وان الــذكــر ذكــر اهلل لــحق وهــو اهلل قــد كــان بــاملــؤمــنني رحــيما قــل 
انـي انـا الـعذاب الـواقـع مـا احـكم اهلل لـلكافـريـن بـدافـع وقـد كـان الـحكم فـي أم الـكتاب لـدى الـباب مـسئوال وان 
الـذكـر لـحق مـن أهـل املـعارج ولـقد كـان فـي سـر الـباب حـول الـنار مسـتورا يـا أهـل االرض اسـمعوا نـدائـي مـن 
نـقطة الـنار الـناطـقة فـي لـسان هـذا الـذكـر األكـبر انـي انـا اهلل الـذي ال الـه اال هـو وهـو اهلل قـد كـان عـليا قـديـما 
مـا مـن نـفس قـد تـوقـف فـي هـذه الـكلمة أقـل مـما قـد أحـصى الـكتاب حـفيظا اال وقـد أمـرنـا لـه بـالـوقـوف عـلى 
الـصراط سـبعمائـة وخـمسني ألـف سـنة وان الـحكم فـي أم الـكتاب قـد كـان عـلى الـحق بـالـحق مـقضيا وان اهلل 
ربـكم الـرحـمن قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا أيـطمع كـل نـفس ان يـدخـل الـباب هـذا جـنة الـفردوس كـبيرا كـال 
ثـم كـال اهلل قـد قـدره ملـن يـنفي اإلشـارات مـن لـدى الـباب وال يـقر لـلباب اال الـعبوديـة املـحضة هـنالـك وكـان وعـد 
اهلل فــي ذلــك الــباب مــفعوال وانــا نــحن قــدرنــا الــبعث عــلى الخــلق كــما كــان فــي صــورة الــدنــيا وان اهلل قــد كــان 
عــلى كــل شــيء قــديــرا يــا قــرة الــعني ذر املشــركــني ان يــلعبوا حــتى اذا يــالقــوا يــومــهم الــحق وان اهلل قــد كــان 
عـلى كـل شـيء شـهيدا يـا أيـها املـؤمـنون اتـقوا اهلل بـالـحق اذا جـاء األجـل مـن عـندنـا عـلى الـحق ال يـؤخـر ملـحة 
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وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا واسـتغفروا اهلل ربـكم انـه قـد كـان بـالـحق عـلى أهـل الـباب غـفارا ألـم 
تــروا كــيف أبــدع اهلل الــسموات طــبق االرض هــذا عــلى االرض طــباقــا وقــل انــي انــا الــقمر فــيهن عــلى الــحق 
بـالـحق مـنيرا وانـي انـا الـشمس فـيهن قـد كـنت عـلى الـحق بـالـحق مـضيئا وانـي انـا املـاء الـطهور قـد كـنت عـلى 
الـحق بـالـحق مـآبـا وانـي انـا املُِظهـُر بـاذن اهلل لـلظهور عـلى كـل مـا قـد قـدر اهلل فـي أم الـكتاب ظـاهـرا وغـيوبـا 
يـا أهـل الـعرش اسـمعوا نـدائـي مـن هـذه الـورقـة املـصفرّة املُـنبتة عـن الـغصن املـخضرّة عـن الشجـرة املـبيضة 
املخــرجــة بــاذن اهلل فــي قــعر البحــر الــسابــع حــول نــقطة الــنار انــي انــا اهلل ال الــه اال انــا قــد نــزلــنا عــلى الــحق 
ســر الــصحف فــي شــأن هــذا الــغالم الــعربــي املــدنــي بــالــحق وانــه قــد أجــابــني بــالــشهادة األحــديــة قــبل نــقطة 
األبــواب لــنفسه وان فــضل اهلل فــي ذلــك الــكلمة قــد كــان فــي أم الــكتاب عــلى الــحق بــالــحق عــظيما وكــذلــك قــد 
مــكنا هــذا يــوســف فــي االرض يــتكلم حــيث يــشاء بــرحــمتنا وان اهلل ال يــضيع أجــره انــك قــد كــنت يــوم الــقيمة 
حــول الــنار مــوقــوفــا ان الــذيــن قــد كــذبــوا بــالــذكــر وكــتابــه الــحق وبــلقائــه فــي يــوم املحشــر فــقد حــبطت أعــمالــهم 

بحكم الكتاب مقضيا.

فـي صـورة الـدنـيا وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا يـا قـرة الـعني ذر املشـركـني ان يـلعبوا حـتى اذا يـالقـوا 
يــومــهم الــحق وان اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء شــهيدا يــا أيــها املــؤمــنون اتــقوا اهلل بــالــحق اذا جــاء األجــل مــن 
عــندنــا عــلى الــحق ال يــؤخــر ملــحة وان اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء شــهيدا واســتغفروا اهلل ربــكم انــه قــد كــان 
بــالــحق عــلى أهــل الــباب غــفارا ألــم تــروا كــيف أبــدع اهلل الــسموات طــبق االرض هــذا عــلى االرض طــباقــا وقــل 
انــي انــا الــقمر فــيهن عــلى الــحق بــالــحق مــنيرا وانــي انــا الــشمس فــيهن قــد كــنت عــلى الــحق بــالــحق مــضيئا 
وانــي انــا املــاء الــطهور قــد كــنت عــلى الــحق بــالــحق مــآبــا وانــي انــا املُِظهــُر بــاذن اهلل لــلظهور عــلى كــل مــا قــد 
قــدر اهلل فــي أم الــكتاب ظــاهــرا وغــيوبــا يــا أهــل الــعرش اســمعوا نــدائــي مــن هــذه الــورقــة املــصفرّة املُـنبتة عــن 
الـغصن املـخضرّة عـن الشجـرة املـبيضة املخـرجـة بـاذن اهلل فـي قـعر البحـر الـسابـع حـول نـقطة الـنار انـي انـا 
اهلل ال الــه اال انــا قــد نــزلــنا عــلى الــحق ســر الــصحف فــي شــأن هــذا الــغالم الــعربــي املــدنــي بــالــحق وانــه قــد 
أجـابـني بـالـشهادة األحـديـة قـبل نـقطة األبـواب لـنفسه وان فـضل اهلل فـي ذلـك الـكلمة قـد كـان فـي أم الـكتاب 
عـــلى الـــحق بـــالـــحق عـــظيما وكـــذلـــك قـــد مـــكنا هـــذا يـــوســـف فـــي االرض يـــتكلم حـــيث يـــشاء بـــرحـــمتنا وان اهلل ال 
يـضيع أجـره انـك قـد كـنت يـوم الـقيمة حـول الـنار مـوقـوفـا ان الـذيـن قـد كـذبـوا بـالـذكـر وكـتابـه الـحق وبـلقائـه فـي 

يوم املحشر فقد حبطت أعمالهم بحكم الكتاب مقضيا.
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(58)

سورة الحزن
بسم اهلل الرحمن الرحيم

وألجـر اآلخـرة خـير لـلذيـن آمـنوا وكـانـوا يـتقون. الهـل. هـو اهلل الـذي ال الـه اال هـو ربـكم يـعلم مـا فـي الـسموات 
ومـا فـي االرض وهـو اهلل كـان بـكل شـيء مـحيطا وكـل نـفس قـد حسـبنا عـليه فـي نـفسه أسـرع مـن الـفصل عـن 
الــوصــل وقــد كــفى بــنفسك الــيوم عــليك مــن عــند اهلل حــسيبا قــل انــظروا كــيف فــضلنا الــعماء بــاملــحو والــسماء 
بــالــصحو وان بــينهما أبحــر الــجنتني عــلى أمــر اهلل الــبديــع قــد كــان مــعروفــا يــا أهــل الــكتاب ال تتخــذوا إلهــني 
اثـنني انـما هـو الـه واحـد خـالـق الـسموات واالرض وهـو اهلل كـان عـليا كـبيرا يـا أهـل املجـد اسـمعوا نـدائـي مـن 
لــسان الــعبد هــذا كــلمة اهلل األكــبر الــذي قــد كــان فــي أم الــكتاب حــكيما ان اهلل قــد أوحــى الــيّ انــي أنــا اهلل 
الــذي ال الــه اال هــو وانــي كــنت بــالــحق قــديــما قــد انــتجبُت هــذه الــكلمة مــن بــني الــعاملــني حــتى قــد شهــد أولــوا 
األلـباب بـأنـي أنـا اهلل الـذي ال الـه اال أنـا الـحق وانـي قـد كـنت عـلى كـل شـيء قـديـرا قـل ان اهلل قـد أوحـى إلـي 
ان األنــس حــول املــاء فــي ذلــك الــباب هلل الــعلي قــد كــانــوا عــلى الــحق بــالــحق ســجادا خــضيعا وان الــجن قــد 
اســـتمعوا نـــداء اهلل فـــي قـــطب الـــنار مـــنهم قـــد أطـــاعـــوا أمـــرك ومـــنهم عـــلى صـــراط قـــد كـــانـــوا عـــلى غـــير الـــحق 
مـوقـوفـا وان اهلل قـد أراد فـي هـذا الـباب سـر الـنار مـن نـقطة املـاء اال تشـركـوا بـعبادة اهلل مـولـيكم الـحق بـالـحق 
شـيئا وان اهلل هـو الـحق ال الـه اال هـو خـذ كـلمته وال تتخـذ اهلل فـي كـلمته مـن الـناس عـلى غـير الـحق شـريـكا 
يـا أهـل االرض مـن اإلنـس ال تـعوذوا الـجن فـي شـيء واتـكلوا عـلى اهلل مـولـيكم الـحق انـه قـد كـان بـكل شـيء 
مـحيطا يـا أهـل الـعماء لـو اسـتقمتم بـالـحق عـلى هـذا الخـط الـقائـم بـني الخـطني اهلل الـحق قـد أسـقاكـم مـن عـني 
الـــظهور بـــأيـــدي الـــذكـــر عـــلى الـــحق بـــالـــحق بـــديـــعا ومـــن يـــعرض عـــن ذكـــر الـــباب األكـــبر هـــذا فيســـلكه الـــقضاء 
بـالـحق الـى قـعر الـنار وقـد كـان فـي أصـل الـسجني دارا ولـبئس الـنار بـالـنار مـورودا وانـه قـد كـان عـلى الـعدل 
بـالـحق فـي الـعذاب األكـبر عـلى حـكم الـكتاب مـكتوبـا يـا أهـل الـعرش ان املـساجـد بـيت اهلل فـال تـدعـوا فـيها مـع 
الـباب مـقام الـباب األكـبر عـلى الـحق بـالـحق أحـدا يـا قـرة الـعني قـل انـي أدعـو اهلل ربـي الـذي ال الـه اال هـو وال 
أشــرك بــعبادة ربــي أحــدا قــل انــي عــبد اهلل بــالــحق ولــن أجــد مــن دون الــرحــمن ملتحــدا ومــا عــلي اال الــبالغ 
بـــاذن اهلل فـــي كـــلمته فـــمن شـــاء فـــليؤمـــن ومـــن شـــاء فـــليكفر وان اهلل لـــهو الـــغني عـــن الـــعاملـــني جـــميعا يـــا أهـــل 
الــعرش اســمعوا نــدائــي مــن نــقطة الــنار انــي انــا اهلل ال الــه اال انــا مــا مــن نــفس قــد تــكلم فــي الــذكــر األكــبر 
بـالـحق اال وقـد خـتمت عـليه بـالـحق األكـبر جـنة الـفردوس وكـان الـحكم فـي أم الـكتاب مـقضيا ومـا مـن نـفس قـد 
يخــطر فــي قــلبه بــشيء مــن الــباطــل اال وقــد حــكمت لــه بــالــنار األكــبر دائــما فــيها عــلى الــحق بــالــحق وقــد كــان 
الــحكم فــي أم الــكتاب مــحتومــا فــوربــكم الــحق رب الــسموات واالرض ان وعــد اهلل الــحق فــي حــق الــذكــر وقــد 
كـان الـوعـد فـي أم الـكتاب مـفعوال ان هـذه تبشـرة ملـن شـاء اهلل بـالـحق وأنـاب إلـيه بـالـصدق الـخالـص وان اهلل 
مـولـيكم قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا وان اهلل قـد عـلم طـاعـتك فـي الـليل والـنهار عـلى قـطب الـنار فـي حـول 
املـــاء هلل الـــواحـــد الـــقديـــم الـــذي ال الـــه اال هـــو وقـــد كـــان األمـــر فـــي أم الـــكتاب مـــرفـــوعـــا قـــل يـــا أهـــل االرض لـــو 
اجــتمعتم عــلى ان تــعملوا حــرفــا بــمثل حــرف مــن عــملي لــن تســتطيعوا بــمثل شــيء مــنه وان اهلل كــان عــلى كــل 
شـيء شـهيدا مـثل الـقائـم بـني يـدي اهلل فـي لـجة األحـديـة كـمن هـو فـوق االرض بـاإلشـارة الـى الـغير مـن غـير 
الـحق قـد كـان مـشغوال كـال اهلل قـد عـلم مـا أحـصاه وانـتم ال تـعلمون مـن عـلم الـكتاب شـيئا اال ظـال مـن الـظلّ 
محـــدودا يـــا قـــرة الـــعني قـــل ان الـــقمر قـــد ارتـــفعت وان الـــليل قـــد أدبـــرت وان الـــصبح قـــد أســـفرت وان أمـــر اهلل 
مـولـيكم الـحق قـد كـان مـفعوال وانـي انـا الـكلمة الـكبير إلحـدى الـكبر بـاذن اهلل نـعرفـكم حـقايـق األمـر مـن أهـل 
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املـقام والـسقر فـارغـبوا إلـي فـان إلـي مـفركـم قـد كـان عـلى الـحق بـالـحق مـكتوبـا فـما مـن نـفس قـد أعـرض عـن 
ذكــري اال وقــد اســمع قــولــه فــي حــول الــنار فــلقد جــاءنــي الــيقني عــلى الــحق بــالــيقني ولــم أتــبعه بــالــظن الــباطــل 
مـن نـفسي فـيالـيتني قـد كـنت مـن الـناصـريـن هلل الـعلي قـديـما يـا كـلمة اهلل األكـبر فـارجـعني الـى الـطني كـما 
قـد كـنت تـرابـا مـا لـكم يـا أيـها الحـمر املسـتنفرة أتـفرون مـن حـكم اهلل فـي هـذا الـباب سـر الـقسورة تـاهلل الـحق 
مـالـكم اال الـنار مـن الشجـرة املـعدة اال الـذيـن قـد تـابـوا وأنـابـوا الـى الـحق فـسوف يـغفر اهلل ملـن يـشاء وهـو اهلل 
كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا يـا أيـها املـؤمـنون اتـقوا اهلل وال تـقولـوا فـي الـذكـر األكـبر نـقضا مـن الـقول فـسوف 
يـريـكم اهلل حـكمه بـالـحق األكـبر عـلى االرض ومـن عـليها عـلى الـحق الـقوي مـرفـوعـا ومـا قـدر اهلل لـه عـلى الـحق 
اال ملـــن الـــسابـــقني مـــن أضـــعف نـــاصـــرا وأقـــل عـــددا يـــا قـــرة الـــعني فـــاذا جـــاء االذن مـــن عـــندي قـــم عـــلى األمـــر 
بـــالـــحق عـــلى الـــحق قـــويـــا فـــان اهلل قـــد عـــاصـــمك عـــلى األمـــر ونـــحن آل اهلل شهـــداء وأعـــضاد لـــك ولـــكلمتك عـــلى 
الـحق بـالـحق أو لـم يـكفك ربـك رب االرض والـسماء ونـحن بـالـحق شهـداء عـلى القسـط لـلذيـن يـريـدون الـباطـل 
عــلى أمــرك وقــد كــفاهــم حــكم اهلل وحــجتنا يــوم الــفصل وهــو اهلل كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا يــا ســيد األكــبر مــا 
أنـا شـيء اال وقـد أقـامـتني قـدرتـك عـلى األمـر مـا اتـكلت فـي شـيء اال عـليك ومـا اعـتصمت فـي أمـر اال إلـيك 
وأنـت الـكافـي بـالـحق واهلل الـحق مـن ورائـك املـحيط وكـفى بـاهلل الـعلي عـلى الـحق بـالـحق الـقوي نـصيرا يـا بـقية 
اهلل قــــد فــــديــــت بــــكلي لــــك ورضــــيت الســــب فــــي ســــبيلك ومــــا تــــمنيت اال الــــقتل فــــي مــــحبتك وكــــفى بــــاهلل الــــعلي 
مـــعتصما قـــديـــما وكـــفى بـــاهلل شـــاهـــدا ووكـــيال يـــا قـــرة الـــعني قـــد أحـــزنـــني كـــالمـــك فـــي هـــذا الـــجواب األكـــبر وال 
الـــحكم اال هلل وال األمـــر اال مـــن اهلل ولـــعمري انـــك املـــحبوب لـــدى الـــحق والخـــلق وال حـــول اال بـــاهلل وكـــفى بـــاهلل 
مـوالك مـتنقما عـلى الـحق بـالـحق بـاهلل شـديـدا انـا هلل وانـا إلـيه راجـعون وسـبحان اهلل رب الخـلق عـما يـصفون 
وال الــه اال هــو وهــو اهلل كــان عــليا كــبيرا ان اهلل قــد جــعل هــذا الــباب أجــر اآلخــرة لــلذيــن يــريــدون اهلل بــالــحق 

وكانوا بني الناس بعلم الكتاب تقيا.
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سورة األفئدة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

وجـاء إخـوة يـوسـف فـدخـلوا عـليه فـعرفـهم وهـم لـه مـنكرون. كـهعص. اهلل قـد أخـبر الـعباد بـاالسـم األكـبر ان ال 
الـه اال هـو الـحي الـقيوم وهـو اهلل كـان غـنيا قـديـما قـل أفـغير اهلل يـعلم الـغيب فـي الـسموات واالرض سـبحانـه 
ال الـه اال هـو وهـو اهلل كـان عـزيـزا حـكيما ال يظهـر الـغيب عـمن عـنده اال ملـن شـاء اهلل مـن يسـلك بـني يـديـه وال 
يــخاف مــن دونــه أحــدا يــا أهــل االرض تــاهلل الــحق ان هــذا الــكتاب قــد مــأل االرض والــسموات بــالــكلمة األكــبر 
لـلحجة الـقائـم املـنتظر بـالـحق األكـبر وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا هـذا كـتاب مـن عـند اهلل أحـكمت 
حـجته ملـن فـي املشـرق واملـغرب اال تـقولـوا عـلى اهلل اال بـالـحق فـوربـكم ان حـجتي هـذا قـد كـان عـلى كـل شـيء 
شــهيدا يــا أيــها املــؤمــنون ان اهلل قــد قــدر حــكم الــعلم فــي صــدر الــذكــر مــن عــنده عــلى الــحق بــالــحق مســتورا 
وان لـديـه حـقايـق الـجنة اذا عـملوا قـد وجـدوا فـي الـفردوس مـا ال رأت عـني وال يـسمع شـيء مـسموعـا وان لـديـه 
حـــكم الـــعدل مـــن ربـــكم اهلل بـــالـــحق األكـــبر عـــلى أهـــل الـــنار اذا تـــكلم بـــالـــرد قـــد خـــلق فـــي الـــنار نـــكال الشـــديـــد 
ألنـــفسهم اتـــقوا اهلل فـــانـــه قـــد كـــان فـــي حـــول الـــنار عـــلى الـــحق بـــالـــحق مـــأمـــورا يـــوم تـــرجـــف االرض والـــجبال 
سـتبصرونـه عـلى املـلك خـلوا عـن املـلك بـني أيـديـنا عـلى الـحق كـالـعبد الـذلـيل مـثل الـذر مـوقـوفـا فـمن أطـاعـه قـد 
جــزيــناه عــلى حــسن الــثواب ومــقعد مــن الــياقــوت فــي جــنة الــفردوس الــذي قــد كــان مــن يــد اهلل الــعلي مــنقوشــا 
هــو اهلل الــذي ال الــه اال هــو الــحق وهــو اهلل قــد كــان بــالــحق قــيومــا قــل انــي أنــا الــفرض الــبديــع مــن اهلل الــبديــع 
وكـــان اهلل عـــزيـــزا حـــكيما اهلل قـــد أوحـــى الـــى حـــجته ان هـــذه الـــكلمة مـــتوقـــفة عـــلى كـــلمة التســـبيح فـــكبروا اهلل 
بـــارئـــكم انـــه هـــو الـــحق ال الـــه اال هـــو وان هـــذا الـــذكـــر لـــحجتي بـــالـــحق وهـــو الـــكلمة األكـــبر عـــلى أهـــل االرض 
والــسموات جــميعا ومــا مــن نــفس قــد أعــرضــت عــنه اال وقــد حــمّلت وزرا ثــقيال واذا نــفخت فــي الــصور وبــدلــت 
االرض غـــير االرض وكـــانـــت الـــجبال قـــاعـــا صـــفصفا عـــلى ســـطح االرض فـــي الخـــط الـــقوي ســـويـــا هـــنالـــك قـــد 
خــضعت الــقلوب لــلكلمة األكــبر فــال تــنظر الــى نــفس اال وقــد وجــدتــها عــلى الــهمس خــاشــعا ذلــيال فــحينئذ قــد 
عـنت الـوجـوه لـلحي الـقيوم وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء مـحيطا وكـل قـد كـانـوا فـي ذلـك الـيوم عـلى االرض فـي 
نـــظرة الـــى الـــذكـــر فـــي الـــعماء عـــجيبا ومـــا مـــن نـــفس قـــد عـــمل فـــي ســـبيل الـــذكـــر اال وقـــد أحـــاط بـــها عـــلما مـــن 
الـقائـل فـي الـنقطة الـنار رب زدنـي فـيك عـلما عـلى عـلم بـديـعا ومـن يـقل انـي أنـا الـباب مـن دونـك فـذلـك نجـزيـه 
جـــهنم ومـــا جـــعل اهلل ألمـــره الـــحق عـــلى الـــحق بـــالـــحق مـــردا أو لـــم يـــنظروا الـــى الـــذكـــر فـــي االســـمني مـــن ربـــه 
بــالــحق األكــبر وقــد كــانــتا عــلى املــلك رتــقا فــفتقناهــما عــلى الــحق بــالــكتاب وقــد جــعل اهلل مــن مــاء رحــمته كــل 
األشـياء بـالسـر املسـتسر مـوجـودا ومـا قـدرنـا لـنفس فـي هـذه الـدنـيا جـناتـا عـلى الخـلد وكـل مـن املـوت قـد كـانـوا 
عـلى الـحق بـالـحق مـذاقـا يـا أهـل االرض مـا لـكم كـيف تـكفرون بـذكـر الـرحـمن وهـو الـحق ال الـه اال هـو الـعلي 
وهـو اهلل كـان عـليما قـديـما وانـا نـحن قـد خـلقنا االنـسان مـن سـر الـبداء فـي َعجـٍل وان وعـد اهلل الـحق وان اهلل 
قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا يـا عـباد اهلل اصـبروا فـان الـحق إنـشاء اهلل لـيأتـيكم بـالـكلمة األكـبر بـغتة هـنالـك 
تبهـــتكم الـــحق فـــلن تســـتطيعوا ردهـــا وانـــي قـــد كـــنت عـــلى الـــعاملـــني بـــالـــحق شـــهيدا يـــا أهـــل االرض ألـــكم آلـــهة 
تــمنعكم مــن دون الــرحــمن مــولــيكم الــحق كــال وكــفى بــاهلل بــوحــدانــيته لــنفسه عــلى الــحق شــهيدا وان املشــركــني 
اذا مسّـــــــتهم نـــفحٌة مـــن اآليـــات فـــلقد كـــانـــوا عـــلى الـــنار بـــالـــنار مـــورودا واذا وضـــعنا املـــيزان بـــالقســـط ال نـــظلم 
ابـا يـا أهـل االرض مـا لـكم كـيف تـعبدون هـذه األمـثلة  لـنفس مـن شـيء وانـا قـد كـنا لـكل عـلى كـل الـشيء حُــــسَّ
مـن دون اهلل الـعلي وان ربـكم الـرحـمن قـد كـان بـكل شـيء عـليما وهـو اهلل كـان عـزيـزا قـديـما ولـقد وجـدنـا انـتم 
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وآبــاؤكــم عــن الــباب الــقيم هــذا عــن غــير الــحق بــعيدا قــل انــي ان شــاء اهلل ألكــيدن أصــنامــكم حــتى ال تــعبدون 
اال اهلل الـحق ال الـه اال هـو الـعلي وهـو اهلل كـان بـالـحق قـيومـا يـا قـرة الـعني قـل يـا نـار األفـئدة كـونـي بـردا لـيّ 
كـالـثلج املـصّقل مـبرودا وسـلموا عـلى ولـد إبـراهـيم هـذا الـغالم الـعربـي الـذي قـد جـعله اهلل حـول الـنار مسـتورا 
وان اهلل قــــد جــــعلك نــــقطة الــــعدل وأوحــــى اهلل الــــيك اقــــامــــة األمــــر فــــي الــــكلمة األكــــبر وأدع الــــناس الــــى الــــحق 
الـخالـص فـان اهلل قـد كـان عـليك شـهيدا وانـا نـحن قـد أوحـينا الـى داود وسـليمان عـلى حـرفـني مـن ذلـك الـكلمة 
ولــذلــك الحــرفــني قــد كــانــا عــلى املــلك أمــينا وان ذا الــنون وإدريــس وإســماعــيل وذا الــكفل قــد أدخــلناهــم فــي 
الــظلمات حــتى شهــدوا فــي نــقطة الــباب هلل الــحق ان ال الــه اال أنــت ســبحانــك انــا قــد كــنا عــلى الــكلمة األكــبر 
حـول املـاء وقّـافـا وان اهلل قـد أغـفر لـهم وهـم مـن أهـل الـرضـوان والـصحيفة املـبيضة مـن أيـدي الـباب قـد كـانـوا 
عـلى الـحق بـالـحق مـكتوبـا يـا مـأل األنـوار ان اهلل قـد جـعلكم أخـوة يـوسـف وأنـتم تـدخـلون عـليه ولـن تـعرفـوه اال 

اذا يعرَّفكم بنفسه فاذا عرفتم من األمر شيئا فكونوا على الحق حول العرش مذكورا.
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(60)

سورة الذكر
بسم اهلل الرحمن الرحيم

وملـا جهـزهـم بـجهازهـم قـال ائـتونـي بـأخ لـكم مـن أبـيكم اال تـرون انـي أوفـي الـكيل وانـا خـير املـنزلـني. طَـَهَص. 
ذكـر اهلل فـي الشجـرة املحـمرة املـنبتة بـالـدهـن املشـتعلة عـن الـنار هـذا نـور اهلل فـي الـنار حـول املـاء الـذي قـد 
كـان بـالـحق نـاطـقا وعـلى الـحق محـمودا مـنطوقـا هـذا كـتاب مـن السـر قـد نـزّلـت عـلى السـر املسـطر فـي قـطب 
السـطر هـو اهلل الـذي ال الـه اال هـو ان الـعرش مـن الـرحـمن فـي الـكل سـواء اهلل الـذي ال إلـه إال هـو الـعلي وهـو 
اهلل كـان عـزيـزا قـديـما يـا أهـل الـعرش تـاهلل الـحق قـد جـاءكـم الـذكـر بـالـألمـر الـبديـع مـن عـند اهلل ربـكم الـذي ال 
الـه اال هـو الـعلي وهـو اهلل كـان عـزيـزا حـكيما وان كـل األمـة نـقطة حـول الـباب واحـدة قـد أوحـى اهلل إلـيهم اال 
تــعبدوا اال اهلل الــحق فــي ســبل هــذا الــباب ألنــه هــو الــغني وانــي أنــا الــعلي قــد كــنت قــديــما وان اهلل قــد حــرّم 
الـــباب عـــلى قـــريـــة قـــد كـــان أهـــلها عـــلى األمـــر مـــن عـــند الـــباب عـــن غـــير الـــحق مخـــذوال وهـــو اهلل كـــان عـــلى كـــل 
شـيء شـهيدا وقـد اقـترب الـوعـد بـالـحق إنـكم ومـا تـعبدون مـن دون اهلل مـن دون سـبل الـباب هلل الـحق سـجادا 
فــانــكم أهــل الــنار عــلى حــكم الــكتاب وقــد كــان الــحكم فــي أم الــكتاب مــحتومــا وان الــذيــن قــد ســبقت ألنــفسهم 
مـن اهلل فـي حـق الـذكـر كـلمة األكـبر فـأولـئك ال يحـزنـهم الـفزع األكـبر وهـم عـلى حـب الـذكـر لـلباب قـد كـانـوا عـلى 
الـحق مـرضـيا ان يـومـكم هـذا قـد طـوى الـسماء فـي أيـدي الـباب كـما بـدئـناكـم عـلى الـحق بـديـعا نـعيدكـم بـاذن 
اهلل عـــلى األمـــر بـــديـــعا ولـــقد كـــتبنا فـــي كـــل األلـــواح مـــلك األرض لـــلذكـــر األكـــبر وان أمـــر اهلل قـــد كـــان فـــي أم 
الـكتاب مـقضيا وان اهلل قـد كـان بـكل شـيء عـليما قـل انـما يـوحـي إلـي الـحق انـما إلـهكم الـه واحـد ال الـه اال 
هــو وانــا الــعبد بــالــحق مــن لــدى اهلل قــد كــنت عــلى حــول الــنار مــشهودا يــا عــباد اهلل اســمعوا نــداء الــحجة مــن 
حـول الـباب ان اهلل ربـي قـد أوحـى إلـي انـا قـد أنـزلـنا هـذا الـكتاب عـلى عـبدك لـيكون عـلى الـعاملـني عـلى الـحق 
بـالـحق نـذيـرا وبـشيرا يـا أهـل االرض اتـبعوا ذكـر اهلل الـعلي األكـبر هـذا لـو كـنتم تـريـدون اهلل وأولـيائـه فـان اهلل 
قـــد كـــتب عـــلى ذاكـــره بـــذكـــره وهـــو اهلل كـــان بـــكل شـــيء عـــليما اهلل قـــد أنـــزل عـــليك الـــكتاب بـــالـــحق لـــتحكم بـــني 
املـؤمـنني بـالقسـط فـيما قـد أراك اهلل مـن آيـاتـه ولـتعرض عـن أهـل الـسجني وخـصمائـهن وان ربـك قـد كـان عـلى 
كــل شــيء شــهيدا يــا أيــها الــضعفاء مــا لــكم تَســتَخفُّون مــن بــعض الــناس وال تســتخفُون مــن اهلل بــارئــكم وهــو 
الـحق أيـنما كـنتم وقـد كـان بـالـحق مـعكم وهـو اهلل كـان بـما تـعملون مـحيطا ومـن يـعمل سـوء أو يـفعل كـبيرة ثـم 
يسـتغفر اهلل الـذي ال الـه اال هـو بـالـصدق الـخالـص فـي سـبل الـباب ليجـد اهلل تـوابـا رحـيما ان الـذيـن يـظنون 
عـــلى املـــؤمـــنني بـــالـــكذب فـــقد احـــتملوا مـــن الـــشيطان إثـــما وقـــد اعـــد اهلل لـــهم فـــي اآلخـــرة بـــحكم الـــكتاب عـــذابـــا 
مـهينا وان الـذيـن يـظنون فـيك ظـن الـجاهـلية لـن يـظنوا بـك وان اهلل قـد طهـرك بـعلم الـكتاب وقـد كـان فـضل اهلل 
عـليك بـالـحق عـلى الـحق عـظيما يـا أهـل األرض اذكـروا اهلل فـي أنـفسكم مـن دون الجهـر بـالـقول فـان الـنجوى 
مــن الــشيطان اال مــن كــان فــي ذكــر اهلل ومــن ابــتغى الــذكــر مــن عــند الــذكــر فــسوف نــؤتــيه مــن عــند اهلل أجــرا 
عـظيما ومـن يـشاقـق الـذكـر مـن بـعد مـا سـمع اآليـات مـن لـسانـه فـسوف نـصليه فـي الـقيامـة بـحكم الـكتاب نـار 
جــهنم ومــا لــه مــن دون اهلل فــي اآلخــرة عــلى الــحق بــالــحق نــصيرا يــا ذكــر اهلل األكــبر ال تــغفر ملــن يشــرك بــاهلل 
واغـفر ملـن تـشاء مـن دون ذلـك فـان الـذيـن يشـركـون بـاهلل قـد ضـلوا ضـالال بـعيدا وهـؤالء لـن يـدعـوا ألنـفسهم اال 
شـيطانـا مـريـدا ومـن يتخـذ الـشيطان مـن دون الـذكـر ولـيا فـقد أورد الـنار وخسـر خسـرانـا مـبينا وانـا نـحن قـد 
جــعلنا الــشيطان بــكفره عــلى الــشياطــني ولــيا ومــا يــعَدكــم الــشيطان اال غــرورا ولــن تجــدوا فــي الــنار مــن دونــه 
عـلى الـحق بـالـحق مـحيصا يـا أهـل األرض ان وعـد الـذكـر لـحٌق وانـه مـا يـنطق اال عـن اهلل الـحق ومـن أصـدق 
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مـن اهلل الـحق حـديـثا ومـن يـعمل فـي سـبيل الـذكـر بـحكم الـكتاب فـاهلل يـدخـله الـجنة بـالـحق األكـبر وال يـظلم اهلل 
عــباده عــلى الــحق بــالــحق نــقيرا فــأي الــديــن أحــسن مــمن قــد أســلم وجــهه لــلذكــر ســاملــا هلل الــذي ال الــه اال هــو 
املحــمود وكــان اهلل بــكل شــيء مــحيطا يــا أهــل األرض اتــقوا اهلل وقــد أتــاكــم الــذكــر بــالــحق وان تــكفروا فــان هلل 
مــا فــي الــسموات ومــا فــي األرض وقــد كــان ربــكم الــرحــمن غــنيا وحــميدا يــا أيــها الــناس ان شــئنا لــنذهــبنكم 
عــن فــوق األرض ويــأت اهلل بــآخــريــن مــن مــثلكم وكــان اهلل عــلى كــل شــيء قــديــرا يــا أيــها املــؤمــنون ال تــفتننكم 
الـشهوات مـن اتـباع الـذكـر فـان اهلل قـد كـتب عـلى نـفس الـُشح بـالـرضـوان األكـبر وان عـند اهلل الـثواب قـد كـان 
فــي أم الــكتاب عــظيما وقــد كــان الــذكــر فــيكم عــلى الــحق بــالــحق شــاهــدا ونــصيرا يــا أهــل األرض آمــنوا بــاهلل 
وبـــذكـــره وبـــالـــكتاب الـــذي قـــد أنـــزل اهلل عـــلى عـــبده ومـــن يـــكفر بـــاهلل وبـــآيـــاتـــه وبـــالـــيوم اآلخـــر فـــقد خـــّر مـــن فـــوق 
األرض الـى قـعر الـجحيم نُـزال الـى الـسعير مـآبـا ومـن كـفر بـاهلل بـعد محـمد ثـم كـفر بـاهلل بـعد األئـمة الـحق ثـم 
كــفر بــالــذكــر بــعدمــا أنــزل اهلل الــكتاب بــديــعا مــن لــسانــه لــم يــكن اهلل لــيغفر لــه وال ليهــديــه مــن األبــواب ســبيال يــا 
مـأل األنـوار ائـتونـي بـأخ لـكم مـن أبـيكم اال تـنظرون انـي كـيف أوف الـكيل فـي الـلوح املسـتقر عـلى سـر الـقدر 
لـكل بـالـحق وان اهلل قـد جـعلني خـير املـنزل لـلمسافـريـن وخـير املـقصد لـلواجـديـن وان اهلل قـد كـان بـكل شـيء 

محيطا.
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فـان لـم تـأتـونـي بـه فـال كـيل لـكم عـندي وال تـقربـون .كَـــهَن. ذكـر رحـمة ربـك الـذي ال الـه اال هـو وهـو اهلل قـد كـان 
بــالــعاملــني مــحيطا يــا أهــل االرض كــونــوا قــوامــا عــلى الــصراط شهــداء هلل ولخــلقه كــشهادة اهلل لــنفسه وان اهلل 
كـان بـما تشهـدون عـليما وان الـذيـن يتخـذون املشـركـني أولـياء مـن دون املـؤمـنني فـقد كـفروا بـاهلل الـعزيـز وكـان 
اهلل عـلى كـل شـيء شـهيدا وان اهلل لـن يـجعل الـعزة للمشـركـني وان الـعزة هلل جـميعا وانـا نـحن قـد نـزلـنا الـذكـر 
مـن مـقعد الـقدس عـلى أنـفسكم لـتأخـذوا نـصيبكم مـن كـتاب اهلل املـقّدر وال تـقعدوا مـع الـكفار لتحـدثـوا بـذكـر 
الـطاغـوت تـاهلل الـحق ان الـذكـر ليجـمعنكم عـلى الـصراط بـالـحكم ومـن أعـرض عـن الـباطـل واتـبع الـذكـر بـالـحق 
فــقد فــاز فــوزا كــبيرا يــا أهــل االرض ان الــذكــر ذكــر اهلل الــحق فــما مــنكم يــتبعه اال وقــد اتــبع الــرحــمن بــالــحق 
وان صـــراط عـــلي هـــذا فـــي كـــتاب اهلل قـــد كـــان مـــن حـــول الـــنار مـــكتوبـــا يـــا أهـــل الـــسماء لـــقد نـــاديـــكم اهلل مـــن 
الشجـرة الـسيناء انـي أنـا اهلل الـذي ال الـه اال هـو مـن زار الـذكـر بـالـحق األكـبر فـقد زارنـي عـلى الـعرش ومـن 
أعــرض عــن كــتابــه ونــدائــه فــقد ضــل عــن الــصراط ودخــل الــنار ومــا يــظلم ربــك لــلناس وهــو اهلل كــان عــلى كــل 
شـــيء قـــديـــرا وان الـــذيـــن يســـتهزئـــون بـــآيـــات اهلل الـــبديـــع مـــن عـــند الـــذكـــر ال يســـتهزئـــون اال بـــأنـــفسهم وانـــا قـــد 
نــمدهــم عــلى الــطغيان بــالــحق وان اهلل قــد كــان بــكل شــيء عــليما أولــئك ملــا قــامــوا الــى الــذكــر قــد قــامــوا بــان 
يخـدعـوا اهلل بـكذب الـشيطان ومـا يخـدعـون اال أنـفسهم وان اهلل لـيحكم بـني الـناس بـالـحق وهـو اهلل كـان عـليا 
حـميدا وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا وان اهلل قـد جـعل مـأوى املـنافـقني قـعر الـتابـوت فـي الـدرك األسـفل 
مـــن الـــنار ومـــن يـــضلل اهلل فـــلن تجـــد لـــنفسه عـــلى الـــحق بـــالـــحق ســـبيال وان الـــذيـــن قـــد تـــابـــوا واعـــتصموا بـــاهلل 
وانــقطعوا الــى الــذكــر ذكــر اهلل األكــبر هــذا فــانــا نحشــرهــم فــي زمــر املــؤمــنني بــالــحق فــسوف يــعطيهم اهلل فــي 
اآلخـرة عـلى الـحق بـالـحق أجـرا عـظيما ان املشـركـني يـريـدون ان يـفرقـوا بـني اهلل وذكـره وان اهلل قـد أراد لـذكـره 
ان يــــتم نــــوره وهــــو اهلل كــــان عــــلى كــــل شــــيء قــــديــــرا ومــــن الــــناس مــــن يــــؤمــــن بــــبعض الــــكتاب ويــــكفر بــــبعضه 
ويـــريـــدون ان يتخـــذوا بـــني النهـــريـــن مـــاء هـــنيئا أولـــئك هـــم املشـــركـــون فـــي كـــتاب اهلل وقـــد كـــان الـــحكم فـــي أم 
الــكتاب مــقضيا وانــا قــد اعــتدنــا للمشــركــني نــارا قــد أحــاطــت بــأنــفسهم وان اهلل ال يــظلم عــلى الــناس قــطميرا 
وان سـئلوك املشـركـون عـما قـد سـئلوا مـوسـى الـكلمة األكـبر فـقالـوا أرنـا اهلل جهـرة فـأخـذتـهم الـعذاب بـكفرهـم 
ثــم اتخــذوا العجــل مــن بــعد مــا جــائــهم الــذكــر بــاآليــات الــبديــعة مــن اهلل الــحق بــالــحق فــما لــهؤالء املشــركــني ال 
يــــتدبــــرون فــــي الــــقرآن عــــلى الــــحق تــــدبــــرا عــــلى الــــحق خــــفيفا وانــــا قــــد رفــــعناك فــــوق الــــطور لــــتأخــــذ عــــما فــــي 
الــسموات واالرض عهــد اهلل األكــبر ولــئال يــدخــل الــناس بــاب املــديــنة اال سجــدا هلل وانــا قــد أشهــدنــاك بــاملــيثاق 
فــي الــحق الــعلي عــلى الــحق الــقوي غــليظا فــبنقضهم عهــد اهلل وكــفرهــم بــالــذكــر لــنطبع عــلى أفــئدتــهم بــالشــبه 
وال يـؤمـن الـناس بـاهلل الـحق عـلى الـحق اال مـن املـؤمـنني قـليل وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا وقـولـهم بـان 
الُحســني مــا قــتل فــهو كــفر بــاهلل قــد شهــد اهلل بــقتله وكــفى بــاهلل شــهيدا وان عــيسى بــن مــريــم كــلمتنا مــا نــريــد 
قــــبل الــــرجــــعة بــــقتله ولــــكن اهلل رفــــعه الــــى الــــسماء ويــــحفظه لــــيوم املــــيقات مــــشهودا وهــــو اهلل كــــان بــــكل شــــيء 
مـحيطا فـبظلمكم عـلى الـذكـر قـد حـرم اهلل عـليكم طـيبات اآليـات ولـكن اهلل كـان بـكل شـيء عـليما ال يـعلم تـأويـل 
الـكتاب اال اهلل والـراسـخون فـي الـعلم ومـن فسّـــــر الـكتاب بـرأيـه فـقد أكـل الـنار بـكّله وان اهلل قـد أعـد للمشـركـني 
عــذابــا ألــيما وانــا نــحن قــد أوحــينا الــيك كــما أوحــينا الــى محــمد ومــن قــبله الــرســل بــالــبينات لــئال يــكون لــلناس 
عـلى اهلل حـجة بـعد األبـواب وكـّلـم اهلل عـليا بـالـحق فـي طـور الـبدء تـكليما عـليـا وانـا نـحن بـالـحق نشهـد عـليك 
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بــما قــد أنــزل اهلل مــن اآليــات الــيك واملــالئــكة شهــداء عــند ربــك وكــفى بــاهلل شــهيدا وكــفى بــاألبــواب عــلى الــحق 
خـبيرا وان الـذيـن يسـبّون الـذكـر مـن بـعد مـا قـد جـائـهم الـكتاب بـالـحق لـم يـكن اهلل لـيغفر لـهم وال ليهـديـهم فـي 
سـبل السـالمـة بـابـا اال سـبيل الـطاغـوت مـن دون اهلل وان اهلل قـد جـعل حـكم كـل شـيء فـي أيـدي الـذكـر عـلى 
الــحق بــالــحق بــاالذن الــبديــع يــسيرا ومــا شــئت اال مــا شــاء اهلل ربــك وكــفى بــاهلل بــذنــوب عــباده عــليما خــبيرا يــا 
أهــل االرض قــد جــائــكم الــذكــر بــالــحق مــن عــند الــحجة بــاذن اهلل ربــكم ان تــؤمــنوا بــه فــقد كــان خــيرا ألنــفسكم 
مـن كـل الـدنـيا وهـو اهلل كـان بـاملـؤمـنني حـبيبا وان تـكفروا فـان ربـكم اهلل الحـميد قـد كـان عـن الـعاملـني غـنيا يـا 
أهــل االرض ال تــغلوا فــي كــلمة الــذكــر وال تــقولــوا عــلى الــذكــر اال الــحق ومــا أنــزل الــذكــر آيــاتــه اال بــالــحق وقــد 
كـان اهلل عـلى كـل شـيء شـهيدا انـما املـسيح كـلمتنا قـد ألـقيناهـا الـى مـريـم وال تـقولـوا بـكلمة الـنصارى ثـالـث 
ثـلثة فـان ذلـك بهـتان عـلى الـذكـر وقـد كـان الـحكم فـي الـذكـر فـي أم الـكتاب عـظيما انـما اهلل الـه واحـد سـبحانـه 
ان يـكون مـعه شـيء وكـل قـد أتـاه فـي الـقيمة عـبدا وكـفى بـاهلل عـلى الـحق وكـيال مـا انـا اال عـبد اهلل وكـلمته ومـا 
انـا اال أول الـساجـديـن هلل الـعلي وكـان اهلل عـلى كـل شـيء شـهيدا لـن يسـتنكف هـذا الـغالم ان يـكون عـبدا هلل 
وال الــذيــن يــطوفــون حــولــه ومــن يســتنكف عــن عــبادة الــرحــمن ويســتكبر عــن ذكــره الــعلي يحشــره اهلل فــي يــوم 
الـفصل عـلى صـورة الـنملة ويـحكم لـه بـالـنار عـلى الـحق بـالـحق دائـما أبـدا يـا أهـل االرض قـد جـاءكـم الـبرهـان 
مــــحكما مــــن ربــــكم الــــرحــــمن عــــلى الــــحق بــــالــــحق الــــقوي عــــظيما فهــــل تجــــدون مــــن دون الــــذكــــر ولــــيا ألنــــفسكم 
فــــوربــــكم الــــذي ال الــــه اال هــــو مــــا اقــــضى اهلل لــــلناس مــــن دون الــــذكــــر نــــصيرا وانــــا قــــد جــــعلنا الــــذكــــر شــــمسا 
مــضيئا ونــورا مــبينا لــتبتغوا مــن فــضله واعــتصموا بــذكــره فــسوف يــدخــلكم اهلل فــي رحــمة مــنه وفــضل يهــديــكم 
الــى الــصراط الحــميد هــذا الــذي قــد كــان بــالــحق محــمودا يــا مــأل األنــوار اســمعوا نــدائــي مــن حــول الــباب ان 
اهلل ربـي قـد أوحـى إلـي ان هـذا الـذكـر لـحق فـما مـن نـفس قـد أتـانـي بـه اال وقـد نُـوَّفـي عـلى أحـسن الـكيل مـالـه 
وان لـم تـأتـونـي يـا أهـل الـحق بـه فـتاهلل الـحق ال كـيل اليـمانـكم عـندي وال أنـتم تـقربـون الـجنة بـحكم هـذا الـكتاب 

الذي قد كان من حول الباب مرفوعا.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

قــالــوا ســنراود عــنه أبــاه وانــا لــفاعــلون. كَـــهيَل. اهلل الــذي ال الــه اال هــو وهــو اهلل كــان بــكل شــيء عــليما يــا أهــل 
االرض كـونـوا قـّوامـا عـلى الـديـن القسـط شهـداء هلل بـالـذكـر وال تحـرمـن أنـفسكم مـن فـضل الـكتاب فـان اهلل قـد 
أنـزل فـيه كـلما فـي الـصحف األكـبر واسـألـوا الـذكـر مـن عـلمه لـتكونـوا بـفضل اهلل الـحق عـلى الـذكـر عـليما يـا 
أيـها املـؤمـنون اتـقوا اهلل واتـكلوا عـلى اهلل ربـكم وأوفـوا عـلى املـيثاق لـلذكـر األكـبر وان اهلل قـد بـعث مـن الـحجج 
اثــنى عشــر ولــيا لــنفسه ال يــعلم الــناس مــن فــضلهم اال مــا أوصــل الــذكــر فــي هــذا الــباب عــليهم وان اهلل قــد 
كــان بــكل شــيء عــليما فــلما نــقضوا املشــركــني مــيثاق الــذكــر قــد لــعنّاهــم بــالــحق وقــد جــعلنا بــاذن اهلل قــلوبــهم 
قـــاســـية كـــالـــحجارة ونـــسوا حـــظا مـــن الـــكتاب مـــما قـــد ذكـــرنـــاهـــم فـــي مشهـــد الـــذر وال يـــزالـــون ال يـــطلعون عـــلى 
غـــائـــبة مـــن عـــلم الـــكتاب اال مـــا شـــاء ربـــك انـــه قـــد كـــان قـــديـــرا وحـــكيما وقـــالـــت الـــنصارى مـــن أهـــل الـــكتاب ان 
أيــديــنا مــمسوكــة وقــد كــذبــوا بــأهــوائــهم املشــركــة عــلينا ان يــد اهلل لــحق وهــو املــتصرف فــي املــلك كــما شــاء بــما 
شـاء وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء مـحيطا وهـو اهلل كـان عـليا كـبيرا يـا 
أهــــل االرض لــــقد جــــائــــكم الــــنور مــــن اهلل بــــكتاب هــــذا عــــلى الــــحق بــــالــــحق مــــبينا لتهــــتدوا الــــى ســــبل الســــالم 
ولتخـرجـوا مـن الـظلمات الـى الـنور بـاذن اهلل عـلى هـذا الـصراط الـخالـص مـمدودا ولـقد كـفر الـذيـن قـالـوا عـلى 
الـذكـر مـن دون الـعبوديـة هلل الـعلي مـن بـعض الـشيء شـيئا قـل فـمن يـملك مـن دون اهلل الـعلي بـشيء وان اهلل 
لــو أراد ان يهــلك الــذكــر وجــميع خــلقه فــما مــن مــسك لــقدرتــه وال مــن مــانــع ملــشيته ولــه مــلك الــسموات واالرض 
ومـا بـينهما ومـا مـن شـيء اال قـد أتـاه يـوم الـقيمة عـلى الـحق بـالـحق عـابـدا فـقيرا ولـقد كـفر الـذيـن قـالـوا ان اهلل 
قــد جــعل الــربــط بــينه وبــني خــلقه كــمثل الــكلمة الــتي قــالــت الــيهود والــنصارى نــحن أبــناء اهلل تــعالــى اهلل عــما 
يـــقول املشـــبهون عـــلوا كـــبيرا بـــدع الـــسموات واالرض ومـــا بـــينهما بـــأمـــره ال مـــن شـــيء وهـــو املـــتفرد بـــاألحـــديـــة 
الـصمديـة لـم يـقترن ذاتـه املـقدس بـشيء وال يـعرفـه كـما هـو اال هـو فسـبحانـه عـما يـصف الـظاملـون فـي آيـاتـه 
تســـبيحا عـــلى الـــحق بـــالـــحق عـــظيما يـــا أهـــل االرض لـــقد جـــاءكـــم الـــذكـــر مـــن عـــند اهلل عـــلى فـــترة مـــن الـــرســـل 
لـيزكـيكم وليطهـركـم مـن االرجـاس أليـام اهلل الـحق فـاتـبعوا الـفضل عـن عـنده فـانـا قـد جـعلناه بـالـحق عـلى أهـل 
االرض شـهيدا وحـكيما يـا أيـها املـؤمـنون اذكـروا نـعمة اهلل عـليكم وانـا عـلى الـحق آتـيكم مـا لـم يـؤت أحـدا مـن 
الـعاملـني مـن قـبلكم واشـكروا اهلل الـعلي وكـونـوا فـي الـديـن محـمودا يـا أيـها الـحبيب ال يحـزنـك الـذيـن يجهـدون 
الـى الـكفر وال الـذيـن يـقولـون آمـنا بـألـسنتهم وأنـت تـعلم مـا فـي قـلوبـهم خـالف ذلـك ومـن أراد الـفتنة لـلذكـر فـلن 
يـملك لـنفسه شـيئا وهلل مـا فـي الـسموات ومـا فـي االرض وهـو الـغني عـن الـعاملـني جـميعا يـا ذكـر اهلل الـعلي ال 
تـحكم بـني املشـركـني وأعـرض عـنهم فـان آمـنوا بـذلـك الـكتاب فـأحـكم عـليهم عـلى الـديـن الـقيم بـالقسـط وان اهلل 
قــد كــان بــكل شــيء مــحيطا ومــن حــكم بــغير مــا انــزل اهلل فــي كــتابــه فــهو عــند اهلل قــد كــان عــلى الــحق بــالــحق 
كــافــرا مــكتوبــا وان الــذيــن يــكفرون بــاهلل مــن بــعد الــذكــر فــهم عــبدة الــطاغــوت فــي أم الــكتاب وهــم عــلى أشــر 
حت فـما لـهؤالء الـقوم ال يـخافـون  الـنار مـأبـا وانـا نـحن قـد شهـدنـا عـلى كـثير مـن الـناس بـالـعدوان وأكـلهم الـسُّ
عـن اهلل الـعلي عـلى الـحق الـوفـي قـليال وقـد كـفر الـذيـن قـالـوا عـلى كـلمة الـيهود والـنصارى وان الـحجة مـعزول 
عــن الــناس قــد لــعنوا بــما قــالــوا فــتاهلل الــذي ال الــه اال هــو بــل قــد جــعل اهلل يــديــه مــبسوطــتني يــنفق كــيف يــشاء 
ومــا جــعل اهلل لــقدرتــه عــلى الــحق بــالــحق نــفادا ولــو ان أهــل الــفرقــان لــيؤمــنوا بــالــذكــر لــكفّرنــا عــنهم خــطيئاتــهم 
ونــدخــلهم فــي جــنات الــنعيم خــير مــأبــا يــا قــرة الــعني بــّلغ مــا أنــزل الــيك مــن جــود الــرحــمن عــلى نــفسك وان لــم 
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تـــفعل لـــن يـــعرف الـــناس ســـرنـــا وان اهلل مـــا خـــلق الخـــلق اال ملـــعرفـــته وان اهلل قـــد كـــان بـــكل شـــيء عـــليما وعـــن 
الـعاملـني غـنيا قـل يـا أهـل الـفرقـان لسـتم عـلى شـيء اال بـعد الـذكـر وهـذا الـكتاب ان تـتبعوا أمـر اهلل نـغفر لـكم 
خـطيئاتـكم وان تـعرضـوا عـن حـكمنا نـحكم عـلى الـحق بـالـكتاب عـلى أنـفسكم بـالـنار األكـبر وانـا ال نـظلم عـلى 
الـناس قـطميرا يـا أهـل االرض ان آمـنتم بـمثل املـؤمـنني فـقد اشـتريـتم الـجنة بـالـحق فـال خـوف عـليكم ومـا كـان 
لـكم فـي الـكتاب حـزنـا طـويـال وانـا نـحن قـد اخـذنـا مـيثاقـك عـمن فـي االرض والـسموات عـلى عهـد اهلل الـذي ال 
الـه اال هـو أفـكلما جـائـكم الـذكـر مـن عـند اهلل ألتـبعتم الـشيطان اال قـليال اال تـخافـون مـن اهلل فـي يـوم قـد كـان 
فـي أم الـكتاب مـسئوال فـوربـكم انـا قـد أخـذنـا عـن الـظاملـني حـول الـنار حـق املـؤمـنني وان اهلل قـد كـان عـلى كـل 
شـــيء قـــديـــرا لـــقد كـــفر الـــذيـــن قـــالـــوا ان اهلل هـــو الـــعلي فســـبحان اهلل عـــما يـــصف الـــظاملـــون تـــكاد الـــسموات 
واالرض ان يـتفطرن ويـشهقن مـن كـلمة كـفرهـم بـاهلل ومـا هـو اال عـبد وهـو اهلل كـان عـزيـزا حـكيما تـاهلل الـحق 
قـد دعـى الخـلق فـي خـط االسـتواء أعـبدوا ربـي وربـكم الـرحـمن وهـو اهلل الـذي ال الـه اال هـو ومـن أشـرك بـاهلل 
فـقد حـرم عـليه الـجنة وحـلت عـليه الـنار وقـد كـان بـحكم الـكتاب فـي ذلـك الـحكم مسـطورا ومـثل الـذيـن يـشيرون 
الـى اهلل فـي هـيكل الـتثليث كـمثل الـذيـن قـالـوا ان اهلل ثـالـث ثـالثـة ومـا مـن الـه اال الـه واحـد لـيس كـمثله شـيء 
وتـعالـى اهلل عـما يـقول الـكافـرون عـلوا كـبيرا مـا كـان محـمد وال أوصـياؤه اال عـباد هلل وحـده فـمن أدعـى شـيئا 
دون ذلــك فــيهم فــقد كــفر بــاهلل ومــاويــه جــهنم ومــا قــدر اهلل فــي اآلخــرة ظــهيرا وان الــذيــن يــزعــمون فــي محــمد 
وآل اهلل فـقراء الـى شـيء مـن دون اهلل فـأولـئك هـم أضـل الـناس فـي كـتاب اهلل ومـا احـكم اهلل لـهم فـي اآلخـرة 
نـــصيرا يـــا أهـــل االرض أتـــعبدون مـــن دون اهلل مـــا ال يـــملك مـــن دون الـــرحـــمن بـــشيء وهـــو اهلل كـــان عـــلى كـــل 
شـــيء شـــهيدا يـــا أيـــها املـــأل ال تـــغلوا فـــي الـــذكـــر دون الـــعبوديـــة هلل الـــذي ال الـــه اال هـــو فـــمن ادعـــى دون ذلـــك 
فـكأنـما حـارب اهلل وأولـيائـه وقـد أعـد اهلل لـه فـي اآلخـرة عـذابـا كـبيرا وان الـذيـن يـتبعون الـشيطان ال يـتناهـون 
عـــن املـــنكر ألنـــفسهم فـــأولـــئك هـــم أصـــحاب الـــنار بـــحكم الـــكتاب وقـــد كـــان الـــحكم فـــي حـــقهم فـــي أم الـــكتاب 
مـقضيا اال مـن تـاب وآمـن فـسوف يـغفر اهلل ملـن يـشاء وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا يـا أهـل االرض مـتى 
تقولون بقول أخوة يوسف في محضره وانه الفاعل باذن اهلل لكل شيء وان اهلل قد كان بكل شيء عليما. 
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وقـال لـفتيانـه اجـعلوا بـضاعـتهم فـي رحـالـهم لـعلهم يـعرفـونـها اذا انـقلبوا الـى أهـلهم لـعلهم يـرجـعون. طـس. انـا 
نـــحن قـــد نـــزلـــنا عـــليك هـــذا الـــكتاب بـــالـــحق لـــيعلم الـــناس حـــق الـــذكـــر وهـــو اهلل كـــان بـــكل شـــيء شـــهيدا أنـــما 
املـؤمـنون اذا سـمعوا آيـة مـن هـذا الـكتاب تـفيض مـن الـدمـع أعـينهم وتـخشع أفـئدتـهم لـلذكـر األكـبر هلل الحـميد 
وهـــو اهلل كـــان عـــليما قـــديـــما أولـــئك هـــم أهـــل الـــفردوس خـــالـــدا أبـــدا لـــم يـــروا فـــيها شـــيئا اال مـــن عـــند اهلل مـــا ال 
تـحيط بـه أنـفسهم ويـلقونـهم املـؤمـنون مـن أهـل الـجنان ويـقولـون السـالم سـالمـا وان اهلل قـد أراد عـلى املـؤمـنني 
بــالــرحــمة املــكتوبــة وان اهلل قــد كــان بــكل شــيء مــحيطا يــا أهــل االرض اتــقوا اهلل وال تــغلوا فــي ديــن اهلل الــحق 
وانـظروا أنـفسكم مـن قـبل املـوت فـان اهلل مـا قـدر عـلى الـكافـريـن بـعد املـوت عـلى الـحق بـالـحق سـبيال يـا أيـها 
املـؤمـنون اتـقوا اهلل فـي هـذا الـذكـر األكـبر فـما مـن شـيء يـشاقـقه اال وقـد شـاقـق الـحق وان اهلل قـد حـكم عـليه 
الجــزاء بــالــنار وان اهلل كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا يــا أيــها املــؤمــنون ان اهلل ربــكم الــحق بــالــحق يــقول فــما مــن 
شــــيء أتــــبع الــــذكــــر هــــذا اال فــــقد أتــــبع الــــرســــل عــــلى الــــحق بــــالــــحق جــــميعا يــــا أهــــل االرض ان اهلل مــــا أراد 
بـاملـؤمـنني اال الـديـن الـخالـص لـنفسه وهـو اهلل كـان غـنيا قـديـما واعـلموا يـا أهـل االرض ان اهلل مـا حـكم لـلذكـر 
بـعد الـكتاب اال الـبيان فـاتـقوا اهلل فـي اسـم الـرحـمن فـانـه يـعلم مـا فـي الـسموات ومـا فـي االرض ومـا تـعلنون 
ومــا تــكتمون وهــو الــغني عــن الــعاملــني جــميعا وان اهلل مــا قــّدر الــحكم فــي الــطيب والــخبيث ســواء وال تــعجبوا 
مـــن كـــثرة الـــخبيث فـــان اهلل قـــد قـــّدر لـــبابـــه أقـــال مـــما تـــظنون وان اهلل قـــد كـــان عـــلى كـــل شـــيء قـــديـــرا يـــا أهـــل 
االرض ال تــسألــوا الــذكــر مــن بــواطــنكم فــان كــان يــبُد لــكم تــسؤُكــم وان اهلل هــو الــغني ذو الســتر واســئلوه مــن 
شـــرايـــع ســـبيلكم الـــى اهلل مـــولـــيكم الـــحق وان اهلل كـــان بـــكل شـــيء عـــليما واذا ســـئلوك الـــناس مـــن الـــغيب عـــند 
الـــحجة قـــل فـــلله الـــحجة الـــبالـــغة ال عـــلم لـــي اال بـــما قـــد عـــّلمني ربـــي وال يـــعلم الـــغيب اال اهلل وهـــو اهلل مـــولـــيكم 
الـحق قـد كـان بـكل شـيء عـليما ال يـعلمون الـناس مـن عـلم الـكتاب عـلى الـحق بـالـحق حـرفـا ولـو عـلموا بـالـحق 
مـا سـئلوك بـعد اآليـات بـالـحجة الن اهلل قـد أبـدعـها مـن قـدرتـه وقـد جـعل مـالئـكة الـسموات واالرض حـفّاظّها ولـو 
اجـتمعوا أهـل االرض عـلى ان يـأتـوا بـمثل بـعض مـن حـرفـه لـن يسـتطيعوا ولـو كـانـوا بـمثلهم مـعهم عـلى الـحق 
بـــالـــحق ظـــهيرا وهـــو اهلل كـــان عـــلى كـــل شـــيء قـــديـــرا وهـــو اهلل كـــان عـــلى كـــل شـــيء شـــهيدا وهـــو اهلل كـــان عـــن 
الـــعاملـــني غـــنيا أفـــغير اهلل يـــقدر ان يـــنزل مـــثل هـــذه اآليـــات بـــالـــحق ســـبحانـــه وتـــعالـــى عـــما يـــقول الـــظاملـــون فـــي 
أبــوابــه عــلوا كــبيرا واذا قــلت للمشــركــني تــعالــوا الــى اهلل والــى هــذا الــكتاب املــنزل مــن عــند اهلل الــحق فــيقولــون 
حسـبنا مـا وجـدنـا مـن عـلم الـكتاب  مـن قـبل قـل فـوربـكم أنـتم ال تـعلمون مـن عـلم الـكتاب اال حـرفـا مـن الـحجة 
محــدودا أفــتؤمــنون بــبعض الــكتاب وتــكفرون بــبعضه فــما حــكم الــكتاب ألنــفسكم يــوم الــقيمة اال نــار الــسموم 
مــن شجــرة الــجحيم وقــد كــان الــحكم فــي أم الــكتاب مــقضيا يــا أيــها الــذيــن آمــنوا مــا كــتب اهلل ألنــفسكم اال 
حــــكم أنــــفسكم وان اهلل ال يــــسألــــكم فــــي يــــوم الــــقيمة عــــن حــــكم الــــهاديــــن وال الــــضالــــني فــــراقــــبوا أنــــفسكم فــــان 
الــشيطان قــد كــان لــكم عــدوا مــبينا يــا أيــها املــؤمــنون اســمعوا نــدائــي مــن حــول ذلــك الــذكــر األكــبر ان اهلل قــد 
أوحـى إلـي ان صـراط هـذا الـذكـر لـدي قـد كـان عـلى الـحق بـالـحق مسـتقيما فـمن اتـبع دون هـذا الـديـن الـقيم 
لـن يجـد يـوم الـقيمة فـي الـديـن مـن الـديـن نـصيبا مـكتوبـا يـا أيـها املـأل اذكـرونـي عـند هـذا الـذكـر حـتى يـقبل اهلل 
عــنكم أعــمالــكم وكــتب املــالئــكة عــليكم حــسن الــثواب مــن عــلم الــكتاب مــفروضــا اعــلموا ان اهلل قــد كــتب عــلى 
نـفسه الـرحـمة يـوم الجـمع مـيقات الـعاملـني جـميعا وأعـرضـوا عـن الـدنـيا فـانـها مشـركـة بـاهلل وأتـبعوا الـذكـر فـانـه 
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قـــد كـــان فـــي أم الـــكتاب حـــكيما وعـــليما اتـــقوا اهلل يـــا معشـــر املـــلوك عـــن الـــبعد بـــالـــذكـــر بـــعد مـــا جـــاءكـــم الـــحق 
بــالــكتاب واآليــات مــن عــند اهلل عــن لــسان الــذكــر بــديــعا وابــتغوا الــفضل مــن عــند اهلل فــان اهلل قــد قــدر لــكم بــعد 
ايـمانـكم جـنة عـرضُـــــــــها كـعرض الـجنان جـميعا ولـن تجـدوا فـيها اال مـن عـند اهلل نـعماء واآلالء عـلى األمـر الـذي 
قــد كــان فــي أم الــكتاب كــبيرا يــا أيــها املــؤمــنون مــا لــكم ال تــتدبــرون الــكتاب فهــل كــان مــن غــير اهلل خــالــق كــل 
شــيء ســبحانــه وهــو الــحق ال الــه اال هــو الــحق وهــو الــعلي وكــان اهلل عــزيــزا حــميدا يــا أهــل االرض اســمعوا 
نـدائـي مـن حـول هـذه الشجـرة املـباركـة انـي انـا اهلل ال الـه اال انـا فـاعـبدونـي وأقـيموا الـصلوة لـدى هـذا الـذكـر 
األكـبر لـتكونـن فـي كـتاب املـوحـديـن مـكتوبـا انـا نـحن نجـمع الـنبيني والـصديـقني واألبـواب فـي صـعيد املحشـر 
ونـقول عـليهم بـماذا بـعثتم فـيقولـون تـاهلل الـحق ال عـلم لـنا فـي شـيء ان اهلل هـو الـعلي وهـو اهلل قـد كـان عـليما 
كــبيرا قــال اهلل ســبحانــه مــا خــلقكم وال بــعثكم اال كــنفس واحــدة بــان تــقولــوا ال الــه اال اهلل الــعلي وهــو اهلل قــد 
كـــان عـــلى الـــحق بـــالـــحق عـــزيـــزا حـــميدا فـــسوف يـــنتفع الـــصادقـــون عـــن صـــدقـــهم وانـــا نـــحكم بـــاملجـــرمـــني عـــلى 
أسـمائـهم ومـا اهلل بـظالّم عـلى الـعاملـني قـطميرا يـا روح اهلل اذكـر نـعمتي عـليك اذ كـلمتك فـي بـحبوحـة الـقدس 
وأيـدتـك بـروح الـقدس لـتكلم فـي الـناس عـن لـسان اهلل الـبديـع بـما قـد أحـكم اهلل فـي سـر الـفؤاد بـديـعا وان اهلل 
قـد عـلمك الـكتاب والـحكمة فـي صـغرك وأمـنن عـلى أهـل االرض بـاسـمك األكـبر فـان الـناس ال يـعلمون مـن عـلم 
الـكتاب شـيئا قـليال وانـا نـحن قـد خـلقنا الـطير ونـبرئ األكـمه واألبـرص عـلى لـسان روح اهلل عـيسى بـن مـريـم 
لـيعلم الـناس ان اهلل هـو الـخالـق الـبارئ ذو الـقوة ومـا مـن شـيء اال قـد أتـاه فـي يـوم الـقيمة عـبدا واذا سـئلك 
الـحواريـون عـن الـكلمة مـن ربـك الـحق فـارشـح عـليهم بـرشـحات الـقدس مـن ربـك فـان اهلل ال يـرد شـيئا وهـو اهلل 
كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا يـا أيـها املـأل اسـمعوا نـدائـي مـن لـسان هـذا الـذكـر األكـبر فـان حـجتي عـليكم هـذا 
الــنفس نــفسي وقــد كــان الــحكم فــي كــتاب اهلل الــبدء مــكتوبــا واتــقوا مــن يــوم قــد أحــكم الــذكــر فــيكم بــحكم اهلل 
ربـكم الـحق وحـده هـنالـك لـن تجـدوا فـي مـلكوت الـسموات واالرض مـن دون هـذا الـذكـر الـعلي ظـهيرا يـا أهـل 
الــعماء اســمعوا نــداء الــرب عــلى نــقطة الــتراب انــه الــحق ال الــه اال هــو وهــو اهلل كــان عــزيــزا قــديــما وانــا نــحن 
نــقول بــاذن اهلل لــلملئكة اجــعلوا آيــة الــذكــر فــي رحــال األنــفس مــن الــسابــقني لــعلهم يــعرفــونــها اذا انــقلبوا الــى 
أهــل املــديــنة األحــديــة ولــعلهم يــرجــعون الــى اهلل الــحق عــلى ذلــك الســبيل األعــظم وان اهلل قــد كــان بــاملــؤمــنني 

عطوفا.
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(64)

سورة املحمد
بسم اهلل الرحمن الرحيم

فــلما رجــعوا الــى أبــيهم قــالــوا يــا أبــانــا مــنع مــنا الــكيل وارســل مــعنا أخــانــا نَــْكتَل وانــا لــه لــحافــظون. الحــمد هلل 
الـذي قـد ارفـع عـن قـلب عـبده الحـزن لـيكون عـلى الـعاملـني سـراجـا مـنيرا وانـا نـحن قـد أوحـينا الـيك بـما أوحـى 
اهلل عـلى الـنبيني اال تـعبدوا إال اهلل الـذي ال الـه اال هـو وهـو اهلل كـان عـزيـزا قـديـما يـا أيـها املـؤمـنون اتـقوا اهلل 
وال يـــغرّنـــكم الـــشيطان فـــان الـــدنـــيا فـــانـــية واآلخـــرة عـــند ربـــك الـــعلي قـــد كـــان فـــي أم الـــكتاب عـــظيما يـــا أيـــها 
املــؤمــنون اتــقوا اهلل ربــكم تــاهلل ان تــكفروا بــالــذكــر بــعد مــا يــنزل الــكتاب عــليكم تــاهلل الــحق لــنعذبــنكم بــاذن اهلل 
عــلى أشّـــــــد الــعذاب بــما ال يــعذب احــٌد ســواكــم وان اهلل كــان بــكل شــيء قــديــرا واذا جــاء الــقيمة يــسئل اهلل عــن 
الــنبيني والــصديــقني واألبــواب ءأنــتم تــقولــون ألنــفسكم لــلناس مــن دون اهلل بــشيء فــيقولــون ســبحانــك ال الــه اال 
أنـت وحـدك ال شـريـك لـك مـا نـدعـوا الـناس اال الـى شـهادتـك لـنفسك وكـفى بـنفسك بـيننا وبـني الـعاملـني شـهيدا 
يـا أهـل االرض اتـقوا اهلل عـن الـكذب مـا يـدعـوا الـناس ذكـرنـا اال مـا قـد دعـى الـرحـمن لـنفسه بـان ال تـعبدوا اال 
اهلل وحـده ومـا هـو اال عـبد اهلل وكـلمته وكـفى بـاهلل عـليَّ عـلى الـحق بـالـحق شـهيدا يـا ذكـر اهلل األكـبر انـا نشهـد 
فــي دعــائــك عــلى الــصراط يــا الــهي ان تــأخــذهــم بــما قــد قــدمــت أيــديــهم فــأنــت الــعادل فــي الــحكم وان تــعفوا 
عـنهم فـانـك قـد كـنت غـنيا كـريـما فـسوف نـدخـل الـصادقـني فـي ارض الـجنة بـالـذكـر وذلـك فـضل اهلل األكـبر ملـن 
يـشاء وان اهلل كـان بـكل شـيء مـحيطا الحـمد هلل الـذي قـد خـلق الـعباد فـي هـيكل قـدرتـه وقـد كـان كـل الـعاملـني 
مـن خـشية الـذكـر مـشفقا ذلـيال ان الـذيـن كـفروا بـاهلل بـعد مـا جـائـهم الـكتاب بـالـحق فـسوف يـحكم اهلل لـهؤالء 
املشــركــني بــالــنار وان اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء شــهيدا مــا نــنزل مــن آيــة فــي هــذا الــكتاب اال وقــد قــّدرتــها 
بــاالكــبريــة عــلى أخــتها وان أكــثر الــناس قــد كــانــوا مــن آيــاتــنا مــعرضــا بــعيدا فــلما كــذبــوا املــؤمــنني بــذكــرنــا قــد 
حـــكم اهلل عـــليهم بـــأبـــناء الـــظاملـــني الـــذيـــن قـــد كـــانـــوا عـــلى الـــصراط فـــي هـــذا الـــباب مـــوقـــوفـــا أولـــم تـــتفكروا فـــي 
املشــركــني الــذيــن أهــلكهم اهلل بــذنــوبــهم وأنــتم أشــر مــكانــا مــن هــؤالء األنــفس فــسوف قــد أهــلكناكــم بــذنــوبــكم 
وانــــشأنــــا خــــلقا آخــــر لــــلذكــــر األكــــبر وان اهلل قــــد كــــان عــــلى كــــل شــــيء قــــديــــرا يــــا أهــــل االرض اتــــقوا اهلل فــــي 
أعـــمالـــكم فـــان اهلل قـــد جـــعل لـــكل حـــدا فـــي أم الـــكتاب مـــقضيا فـــاذا قـــضى الـــشيء ال يـــعيد بـــمثله واتـــقوا اهلل 
لــتكونــوا فــي هــذا الــباب بــاهلل الــكبير جــميعا ولــقد اســتهزء املشــركــون بــبعض الــرســل مــن قــبلك فــسوف نــحكم 
عـلى املجـرمـني بـالـنار األكـبر وان اهلل قـد كـان بـكل شـيء مـحيطا اهلل قـد كـتب عـلى نـفسك الـرحـمة لـيوم الجـمع 
ال ريــب فــيه وان الــذيــن يــكفرون بــالــذكــر األكــبر فــأولــئك هــم قــد كــانــوا حــول الــنار مــحصورا ومــا ســكن املــسكن 
فــي شــيء وال يتحــرك املتحــرك مــن شــيء اال بــاذن اهلل الــعلى وهــو اهلل كــان بــكل شــيء عــليما يــا أهــل االرض 
أفـغير اهلل األحـد تتخـذون مـن الخـلق ربـاً مـن دونـه وهـو الـذي قـد أبـدع الـسموات واالرض بـقدرتـه ومـا مـن الـه 
اال الــذي ال الــه اال هــو وان الــذيــن يــدعــون مــن دونــه قــد احــاطــتهم الــنار بــالــنار وان اهلل قــد كــان غــنيا كــبيرا يــا 
أيــها املــؤمــنون انــى أخــاف مــن ربــى مــن يــوم قــد كــان مــقداره خــمسني ألــف ســنة وكــان الــناس عــند الــرحــمن 
مـوقـوفـا ال تـخف فـانـا قـد صـرّفـنا عـنك شـر ذلـك الـيوم وان رحـمة اهلل األكـبر لـلذيـن يـتبعونـك فـي أم الـكتاب قـد 
كـان بـالـحق الـعلى مـكتوبـا ومـا مـن شـيء قـد اسـتمسك بـاهلل اال فـهو حسـبه وان يَـمُسسك بـضر فـال قـضاء لـه 
ومـــا مـــن مـــدبـــر اال اهلل الـــعلى وهـــو الـــقاهـــر عـــلى كـــل شـــيء وهـــو اهلل كـــان عـــزيـــزا حـــكيما يـــا أهـــل االرض ان 
تشهــــدوا لــــلذكــــر األكــــبر هــــذا بــــشهادة اهلل عــــليه فــــانــــكم قــــد كــــذبــــتم وان تشهــــدوا عــــليه بــــشهادة الــــنفوس مــــن 
أهــوائــكم فــحينئذ كــذبــتم ومــا قــدر اهلل لــلناس اال التســليم تســليما قــل كــفانــى عــلى الــكتاب شــهادة الــحق انــى 
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مــا ادعــوكــم اال ان تــعبدوا إلــها واحــدا وان اهلل وأولــيائــه قــد كــانــوا عــن املشــركــني بــريــئا ومــن اظــلم مــمن افــترى 
عـــلى اهلل فـــي الـــذكـــر كـــذبـــا غـــرورا وان اهلل قـــد اعـــد لـــلكاذبـــني نـــارا مـــحيطا فـــسوف يحشـــركـــم اهلل فـــي صـــعيد 
املحشـر وانـا نـقول لـكم قـل ادعـوا الشـركـاء الـذيـن زعـمتم مـن دون الـذكـر فـلن يـجيبوا ولـن يـقدروا اال الـقول يـا 
لـيتنا كـنا فـي تـحت الـتراب تـرابـا يـا قـرة الـعني الـم تـر الـى الـذيـن قـد وقـفوا عـلى الـنار فـقالـوا يـا لـيتنا نـرد وال 
نـكذب بـالـذكـر والـكتاب قـتلهم اهلل بـكفرهـم لـو يـردُّونـهم الـيك مـا اكتسـبوا اال كـفرا وشـيطانـا فـوربـك لـتوقـفن الـكل 
عـلى الـرب عـند الـصراط فـال يـقدر احـد عـلى الـشيء اال بـالعهـد مـن الـذكـر وان عهـد اهلل عـند الـصراط قـد كـان 
مـوقـفا عـلى الـحق بـالـحق مـسئوال فـاذا كـشفنا الـغطاء مـن بـصائـرهـم فـيقولـون يـا حسـرتـنا عـلى مـا فـرطـنا فـي 
الـذكـر األكـبر وان اهلل ال يـظلم عـلى الـناس اقـل مـن ذرة الخـردل وكـفى اهلل بـاملـؤمـنني شـهيدا مـا الـحيوة الـدنـيا 
اال مـــتاع الـــدنـــيا وان اآلخـــرة قـــد كـــان فـــي أم الـــكتاب بـــحكم الـــكتاب عـــظيما واهلل قـــد شهـــد فـــي حـــزنـــك عـــلى 
الحسـني وان اهلل قـد يـوفـى املحـزونـني أجـرهـم بـغير حـساب ومـا احـكم اهلل لـهؤالء املـؤمـنني فـي الـكتاب حـسابـا 
عـلى الـحق بـالـحق مـحسوبـا وال يحـزنـك كـذب املشـركـني فـي اهلل الـحق فـسوف يـنتقم اهلل عـنهم فـي الـنار عـلى 
اشــد الــعذاب ومــنتهى الــنيران تــنكيال ولــقد كــذبــوا رســال مــن قــبلك فــصبروا عــلى مــا ســمعوا وال مــبدل لــكلمات 
اهلل ربـــــك وكـــــتب اهلل عـــــليك مـــــصيبة الـــــكل مـــــن أهـــــل اإلبـــــداع عـــــلى الـــــحق بـــــالـــــحق جـــــميعا رضـــــيت بـــــاهلل ربـــــي 
واعـــتصمت بـــحبله وال قـــوة اال بـــاهلل الـــعلى وهـــو اهلل كـــان عـــليما حـــكيما وهـــو اهلل كـــان بـــكل شـــيء مـــحيطا وان 
الــذكــر هــذا لــهو الــحق مــن عــند اهلل وهــو اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء شــهيدا وان اهلل لــو شــاء لجــمعهم عــلى 
الـذكـر وان اهلل يـبعث املـوتـى ويـميت اإلحـياء وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء مـقتدرا يـا أيـها املـؤمـنون انـتم ملـا 
تـرجـعون الـى املـديـنة عـند محـمد خـاتـم الـنبيني فـتقولـون يـا أبـانـا مـنع الـذكـر مـنا الـكيل فـارسـل مـعنا آيـة الـذكـر 
لــلتكبير األكــبر وانــا قــد كــنا بــحول اهلل وقــوتــه عــلى الــذكــر حــفيظا ذلــك مــن أنــباء الــغيب نــوحــيك بــالــحق لــيكون 
الــــناس بــــآيــــات اهلل الــــعلى عــــلى الــــحق بــــالــــحق صــــبورا ولــــه اســــلم مــــن فــــي الــــسموات واالرض بــــالــــحق ولــــكن 

املشركني بحكم الكتاب قد كانوا على الشرك حول النار مكتوبا.
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(65)

سورة الغيب
بسم اهلل الرحمن الرحيم

قـال هـل ءامـنكم عـليه اال كـما أمـنتُكم عـلى أخـيه مـن قـبل فـاهلل خـير حـافـظا وهـو ارحـم الـراحـمني. آملـق. فـاتـبع 
ملــا يــوحــى الــيك مــن ربــك انــى انــا اهلل الــذي ال الــه اال هــو قــد اجــتبيتك لــنفسي وقــد كــتبت عــلى نــفسك الــرحــمة 
ولــكن الــناس ال يــعلمون مــن عــلم الــكتاب شــيئا قــليال ومــا مــن حــرف فــي الــكتاب وال مــن شــيء فــي اآلفــاق اال 
وقـد خـلقه اهلل عـلى أمـثالـكم ومـا يـفرّط فـي الـكتاب بـشيء وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء مـحيطا وان اهلل قـد 
جــعل املشــركــني عــمياء مــن نــور الــشمس مــن يــشاء اهلل بــكفره فــهو املــضل ومــن يــشاء اهلل بــااليــمان فــهو عــلى 
الــــصراط الــــقيم قــــد كــــان حــــول الــــباب مســــتقيما يــــا أهــــل االرض ان الــــساعــــة آلتــــية ال ريــــب فــــيها فــــوربــــكم لــــو 
كـشفت الـغطاء مـن أعـينكم فـتنسون شـركـائـكم مـن دون اهلل ويـومـئذ لـن تجـدوا مـن دون اهلل الـعلى ظـهيرا قـل 
عــلى املــؤمــنني ارحــموا عــلى أنــفسكم وال تــتبعوا الــشيطان فــان اهلل ال يــغفر ان يشــرك بــالــذكــر ويــغفر مــا دون 
ذلـك ملـن يـشاء وهـو اهلل قـد كـان بـكل شـيء عـليما فـلما نـسوا املشـركـني حـكم الـذكـر انـا قـد فـتحنا عـليهم أبـواب 
كـل شـيء لـيفرحـون بـما اتـيهم اهلل مـن عـدلـه فـسوف قـد أخـذنـاهـم بـغتة عـلى الـنار ونـحكم عـليهم بـالـنار عـدال 
بــما قــد احــكم اهلل فــي أم الــكتاب مــحتومــا  قــل ال يــعلم الــغيب اال اهلل ومــن شــاء ومــا عــلمي اال بــاهلل وال نــقول 
اال الـحق فـمن اهـتدى فـانـما يهـتدي لـنفسه ومـن كـفر فـان اهلل لـغني عـن الـعاملـني جـميعا  يـا أهـل االرض اال 
تـخافـوا مـن يـوم تحشـرون الـى اهلل ربـكم فـلن تجـدوا الـيوم مـن دون الـذكـر الـعليّ نـصيرا وانـا قـد فـتنا الـبعض 
عــلى بــعض لــيذكــر الــناس بــالــذكــر وال يــؤمــنون بــآيــات اهلل الــبديــعة مــن املــؤمــنني اال قــليال وان عــند اهلل مــفاتــيح 
الــغيب فــي كــتاب وخــزائــن الــشيء فــي كــتاب ال يــعلمه اال هــو وهــو يــعلم مــن فــي الــسموات ومــن فــي االرض 
وهــو الــذي يــنزل األشــياء مــن أم الــكتاب عــلى الــحق بــالــحق مــن حــول الــنار مســتورا ومــا مــن شــيء اال عــندنــا 
بـمثله نُـنزل عـلى مـن نـشاء بـقدرتـنا بـما قـد احـكم اهلل فـي الـكتاب مـحتومـا يـا أهـل االرض فـوربـكم الـحق الـذي 
ال اله اال هو ان هذا الذكر لعلى بيّنه من نفسي وان الحكم هلل يُقصُّ الحق ويبطل الباطل وان اهلل كان بكل 
شـــيء عـــليما وان اهلل قـــد قـــضى األمـــر بـــيني وبـــني الـــناس بـــعد الـــكتاب فـــال تـــلتفت بـــشيء واعـــمل هلل فـــان اهلل 
كــان عــن الــعاملــني غــنيا مــن آمــن فــلنفسه ومــن كــفر فــلنفسه وان الــذكــر مــا كــان اال نــفس الــعدل وهــو اهلل كــان 
عـــلى املـــؤمـــنني شـــهيدا واذا جـــاؤك املـــؤمـــنون بـــاآليـــات ابشـــرهـــم بـــما كـــتب اهلل عـــلى نـــفسه واقـــبل عـــذرهـــم عـــما 
يــفعلون فــي الــجهالــة بــالــسوء بــغير حــكم الــكتاب وارجــعوهــم بــالــذكــر الــى اهلل مــولــيهم الــحق اال لــه الــحكم وهــو 
الـــحسيب بـــما قـــد أحـــصى الـــكتاب بـــالـــحق الـــوفـــي عـــلى الـــحق الـــقوي ســـريـــعا قـــل مـــن يـــحفظكم فـــي ظـــلمات 
الــبطون وفــى الــفلك املسخــر عــلى املــاء أفــغير اهلل تــدعــون ألنــفسكم مــن دون الــذكــر األكــبر مــا لــكم ال تــؤمــنون 
بـــاهلل الـــعلي عـــلى الـــحق الـــقوى قـــليال وان اهلل هـــو الـــقاهـــر فـــوق عـــباده اال تـــخافـــون مـــن اهلل مـــن يـــوم ان يـــنزل 
عـليكم مـن الـسماء مـاء ويخـرج مـن االرض مـاء ثـم قـد انـجينا الـذكـر كـلمة األكـبر وانـتم هـنالـك لـن تجـدوا مـن 
دون اهلل الـحكيم عـلى الـحق بـالـحق نـصيرا والـكل قـد بـدعـناه مـن أنـباء الـغيب فـي عـلم مسـتقر فـسوف يـدخـل 
اهلل املجــرمــني فــي مــقعدهــم عــلى الــشمس فــي حســبان الــنار مــن واد قــد كــان فــي أم الــكتاب ســعيرا يــا قــرة 
الـــعني اذا رأيـــت املشـــركـــني يتحـــدثـــون فـــي الـــكتاب فـــاعـــرض عـــنهم حـــتى جـــاؤك بـــالـــذكـــر األكـــبر وال تـــقعد بـــعد 
الـذّكـرى وذرهـم عـلى الـحق فـي الـنار حـول الـنار جـثيا واعـرض عـن الـذيـن يـجعلون الـذكـر بـمثل ذكـر أنـفسهم 
او اشــد حــبّا لــه فــما لــهؤالء األنــعام ال يــتدبــرون فــي الــحق بــالــحق ألَــُكم مــن دون اهلل شــفيع ألَــُكم مــن دون اهلل 
الـحق ولـيٌ وهـو اهلل كـان عـزيـزا حـكيما أولـئك الـذيـن قـد أُقـمصوا بـما كسـبوا مـن لـبس الـنار وقـد أعـد اهلل لـهم 
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شـرابـا مـن عـني الـسموم وطـعامـا مـن شجـرة الـزقـوم ومـا قـدر اهلل لـهم فـي اآلخـرة حـظاً مـن الـرحـمة األكـبر وقـد 
كـان الـحكم فـي أم الـكتاب مـقضيا يـا أهـل االرض اتـقوا اهلل وال تـدعـوا مـن دون اهلل ربـكم الـحق مـا ال يـنفعكم 
وال يـــضركـــم اال ان يـــجعلكم الـــَحيرْاَن فـــي االرض وان ربـــكم اهلل الـــحق لـــحق وهـــو اهلل كـــان عـــزيـــزا حـــكيما ان 
الهـدى عـند اهلل هـدًى مـن لـدى الـذكـر ومـا يـأمـركـم اال لتسـلموا هلل رب الـعاملـني وهـو اهلل كـان عـزيـزا قـديـما وهـو 
الــذي قــد خــلق مــا فــي الــسموات واالرض بــالــحق لــيعلم الــناس ان كــلمة األكــبر كــن وقــد كــان فــي أم الــكتاب 
عـلى شـأن الـذكـر مـكتوبـا قـولُـه الـحق ولـه املـلك بـالـحق وبـأمـره يـنفخ فـي الـصور وهـو الـعالـم مُــلك الـنفخ بـالـغيب 
والـــشهادة وهـــو اهلل كـــان عـــزيـــزا حـــكيما وانـــا نـــحن قـــد اريـــناك مـــلكوت الـــسموات واالرض بـــالـــحق ومـــا زالـــت 
ُرؤيــتك عــند بــدء االخــر مــن الخــلق وان اهلل قــد كــان عــليك شــهيدا ومــن املشــركــني مــن يــقول ان فــالنــا كــان بــاب 
اهلل فـلما أفـل فـيقولـون فـي فـالن مـثله فـما زالـت تـلك دعـواهـم الـى الـشيطان وهـؤالء ال يـعلمون مـن عـلم الـكتاب 
اقــل شــيء مــن الــحق بــالــحق عــلى الــحق قــليال اهلل قــد شهــد لــنفسك انــي وجهــت وجــهي هلل الــذي أبــدع أهــل 
اإلبـداع بـاسـمه األكـبر الـبديـع الـذي ال الـه اال هـو وهـو اهلل كـان عـليا كـبيرا وسـع عـلم ربـى كـل شـيء ومـا انـا 
اال عـبد اهلل بـالـحق فـسوف نـريـكم بـاذن اهلل دابـة االرض عـلى االرض عـالـيا عـلى الـحق بـالـحق رفـيعا يـا أهـل 
االرض أال تـخافـون مـن شـركـكم بـاهلل بـعد ظـلمكم لـلذكـر فهـل تجـدون مـن دون اهلل فـي يـوم الـحق عـلى الـحق 
بـالـحق ظـهيرا كـال وربـك هـؤالء مـأويـهم الـنار بـحكم الـكتاب وقـد كـان الـحكم فـي أم الـكتاب مـقضيا وانـا نشهـد 
حــجتك لــكل نــفس بــاآليــات الــبديــعة مــن عــند اهلل وانــا نــرفــع الــدرجــات ملــن نــشاء مــن عــبادنــا وان اهلل كــان بــكل 
شـيء عـليما يـا أهـل االرض اعـملوا عـلى مـكانـة الـقدس مـن أنـفسكم فـان الـدار اآلخـرة لـهى الـحيوان بـالـحق 
وان اهلل قـد اعـد لـلمؤمـنني مـنكم أجـرا عـظيما اهلل قـد اجـرى لـكل بـما قـد وصـف كـتاب نـفسه بـحكم الـكتاب وقـد 
كــان الــحكم مــن عــند اهلل الــحق عــلى الــحق بــالــحق مــحتومــا قــال الــحق بــالــحق عــلى أبــطُِن الــكلمة مــن أبحــر 
اإلبــداع بســر الســطر الــذي قــد كــان فــي نــقطة الســر بــديــعا هــل أمــنكم بــالــذكــر األكــبر بــمثل مــا أمــنكم عــلى 
أخــويــه مــن قــبل فــاهلل الــحق خــير حــافــظاً وهــو عــلى الــصراط الــقيّم قــد كــان حــول الــنار مســتقيما وان اهلل هــو 

العالم بعباده وهو الحق قد كان بكل شيء محيطا وهو اهلل كان عن العاملني غنيا.
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سورة األحدية
بسم اهلل الرحمن الرحيم

وملـا فـتحوا مـتاعـهم وجـدوا بـضاعـتهم رُدَّت الـيهم قـالـوا يـا أبـانـا مـا نـبغي هـذه بـضاعـتنا ردت الـينا ونـمير أهـلنا 
ونـحفظ أخـانـا ونـزداد كـيل بـعير ذلـك كـيل يـسيٌر. املـصر. اهلل الـذي ال الـه اال هـو الـحي الـقيوم ال  يـعرفـه شـيء 
وهــو يــعرف الــعاملــني بــعلمه وهــو اهلل كــان عــلى كــل شــيء شــهيدا يــا أهــل الــحجب اســمعوا نــدائــي مــن لــسان 
الــذكــر هــذا الــغالم الــعربــي انــي أنــا اهلل الــذي ال الــه اال هــو قــد كــتبت عــلى نــفس الــذكــر بــالــجنة الخــلد عــلى 
الـحق األكـبر ومـا مـن شـيء اال وقـد أُقَــِدُر لـه عهـدا مـنه فـمن وفـى بعهـده فـقد اهـتدى ومـن اعـرض فـقد اعـرض 
عــن ربــه ومــا نــحكم لــه يــوم الــقيمة اال بــالــنار الخــلد خــالــدا دائــما أبــدا وانــا نــحن قــد فــّضلنا األنــبياء بــعضهم 
عــــلى بــــعض واتــــيناك حــــكم الــــكتاب بــــاذن اهلل مــــن لــــدن حــــكيم وهــــو اهلل كــــان بــــكل شــــيء خــــبيرا وان اســــحق 
ويـــعقوب ويـــونـــس وزكـــريـــا ويـــحيى كـــل فـــي الـــكتاب عـــند اهلل قـــد كـــانـــوا فـــي حـــول الـــنار مـــكتوبـــا وان ســـليمان 
والــياس وإبــراهــيم وإســماعــيل ولــوطــا قــد فــضلناهــم بــالــحق وهــم فــي أم الــكتاب قــد كــانــوا حــول الــنار مــكتوبــا 
أولـئك الـذيـن آتـيناهـم الـحكم والـنبّوة بـالـحق ملـا قـد عـلمنا فـي أنـفسهم عهـد الـذكـر ومـن يـكفر بـآيـة مـن عـند اهلل 
فـكأنـما كـفر بـاآليـات جـميعا وان اهلل قـد كـان بـكل شـيء عـليما يـا أهـل االرض ال تشـركـوا بـالـذكـر فـان اهلل قـد 
أحــبط عــمل املشــركــني بــالــعدل وقــد كــان أمــر اهلل فــي أم الــكتاب مــقضيا قــل ال يــسألــكم اهلل يــوم الــفصل مــن 
األجــر اال ذكــري ومــا هــو اال ذكــر لــلعاملــني جــميعا ومــا هــو عــبد لــلحجة يــدعــو الــناس لــديــن اهلل الــخالــص ومــا 
قــّدروه حــق الــقدر عــلى الــحق بــالــحق شــيئا قــليال أفــغير اهلل قــد نــزل الــكتاب الــذي جــاء بــه مــوســى نــورا وهــدى 
لـلناس مـا لـكم يـا أيـها الشجـرة الـسوداء أفـال تـتدبـرون فـي ذلـك الـكتاب عـلى حـق الـباب تـنزيـال هـذا كـتاب قـد 
أنـــزلـــناه مـــبارك بـــالـــحق مـــصدق عـــلى الـــحق لـــيعلم الـــناس ان حـــجة اهلل فـــي شـــأن الـــذكـــر كـــمثل حـــجته ملحـــمد 
خــاتــم الــنبيني وقــد كــان األمــر فــي أم الــكتاب عــظيما ومــن أظــلم لــنفسه مــمن افــترى عــلى اهلل كــذبــا عــلى ذلــك 
الـكتاب أفـغير اهلل يـقدر ان يحـرفـه قـل هـاتـوا بـرهـانـكم ان كـنتم بـاهلل الـعلي شـهيدا فـوربـكم لـو اجـتمعت اإلنـس 
والـــجن عـــلى ان يـــأتـــوا بـــمثل مـــن بـــعض حـــرفـــه ال يســـتطيعون ولـــو كـــنا نـــمدهـــم بســـبعة آالف مـــثلهم أفـــغير اهلل 
يــقدر ان يــكلم مــن لــسانــه فســبحان اهلل الــعلي عــما يــقول املشــركــون ومــا كــان غــير اهلل عــلى كــل شــيء قــديــرا 
فــسوف نحشــركــم فــرادى كــما خــلقناكــم أول مــرٍة وانــا نــنظركــم فــرادى حــول الــنار وانــهم مشــركــون شــركــاء اهلل 
الــــذيــــن زعــــمتم مــــا تــــرون هــــنالــــك ألنــــفسكم عــــلى الــــحق بــــالــــحق شــــيئا قــــليال فــــآمــــنوا بــــاهلل الــــذي ال الــــه اال هــــو 
واعـــرضـــوا مـــن دونـــه فـــانـــه الـــحق وهـــو اهلل كـــان عـــزيـــزا قـــديـــما ان اهلل فـــالـــق الـــحب والـــنوى وخـــالـــق الـــظلمات 
والـــدجـــى فـــأرونـــي مـــاذا خـــلق الـــذيـــن تـــدعـــون مـــن شـــركـــائـــه فـــوربـــكم الـــرحـــمن ان مـــأويـــكم فـــي الـــنار مـــع الـــقمر 
والـــشمس فـــي واد قـــد ســـماهـــا اهلل فـــي أم الـــكتاب حســـبانـــا وانـــا نـــحن قـــد قـــدرنـــا الـــنجوم فـــي أفـــق الـــسماء 
لـيعلموا طـرق الـبر والبحـر بـاذن اهلل وان اهلل كـان بـكل شـيء عـليما وانـا قـد أنـشأنـاكـم مـن نـفس واحـدة كـنفس 
واحــدة ونــقدر لــكم بــالــحق فــمنكم عــالــم ومــنكم مــتعلم وهــو اهلل كــان بــكل شــيء مــحيطا وان اهلل قــد أنــزل مــن 
الـسماء مـاء مـتراكـما لتخـرجـوا مـن ذلـك االرض املـقدسـة نـبات الـبواطـن وعـنّاب الـظواهـر ورمـانـا مشـتبها بـغير 
مـتشابـه بـشيء وانـظروا الـى هـذه الـثمرة األكـبر ويـنعه لـعلكم تـكونـن بـذكـر اهلل الـعلي عـليما وقـد جـعلوا بـعض 
الـــناس شـــركـــاء هلل بـــغير عـــلم فســـبحان اهلل عـــما يـــصف الـــظاملـــون عـــلوا كـــبيرا هـــو الـــبديـــع ملـــا فـــي الـــسموات 
واالرض ولـم يـكن لـه ولـد وال صـاحـبٌة وقـد خـلق كـل شـيء ال مـن شـيء وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا اهلل 
الــحق هــو ربــكم ال الــه اال هــو فــاعــبدوه وتــوكــلوا عــليه ال تــدركــه األبــصار وهــو يــدرك األبــصار وهــو اهلل قــد كــان 
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عــليا كــبيرا ولــقد جــاءكــم الــكتاب مــن عــند اهلل بــالــحق فــمن أبــصر فــلنفسه ومــن عــمى فــعليها وان اهلل قــد كــان 
بـكل شـيء شـهيدا واتـبع ملـا أوحـينا الـيك مـن ربـك الـذي ال الـه اال هـو الـعزيـز وهـو اهلل كـان قـديـرا حـكيما ولـو 
شـــاء اهلل مـــا أشـــرك شـــيء وال تســـبُّوا الـــذيـــن يـــدعـــون اهلل بـــغير عـــلم فيســـبوا اهلل الـــحق بـــعلم وانـــا قـــد عـــلمناكـــم 
بـالـحق لـتكونـن بـاهلل الـعلي حـميدا أفـغير اهلل نـبتغي حـكما وهـو الـحق قـد أنـزل الـكتاب بـالـصدق لـيعلم الـناس 
بــالــحق كــلمة األكــبر وال مــبدل لــكلماتــه وهــو اهلل قــد كــان ســميعا وعــليما وكــذلــك جــعلنا لــكل بــاب نــبيٍّ عــدوا مــن 
اإلنــس والــجن لــيوحــون الــشياطــني الــى أنــفسهم زخــرف الــقول كــذبــا هلل وهــو اهلل قــد كــان عــليا محــمودا فــكلوا 
مــما ذكــر اســم اهلل عــليه واعــرضــوا عــن اإلثــم وبــاطــنه فــان لــكل حــدا فــي كــتاب اهلل الــذي قــد كــان فــي حــول 
الـباب مـكتوبـا أَفَـَمثَِل الـشمس كَـــِمثِل الـظلمات تـعالـى اهلل اسـمه تـبارك وتـعالـى اهلل يـعلم حـيث يُـلِهم واليـتُه وهـو 
الــحق وهــو اهلل كــان بــكل شــيء عــليما فــمن يُــرِِد اهلل ان يُــبّلغُه الــى الــحق يــنّور قــلبُه لــلذكــر ومــن أراد ان يــضّله 
انــا قــد جــعلناه فــي مــديــنٍة مــحصورٍة وهــذا صــراط اهلل الــعلي فــي الــسموات واالرض وقــد كــان األمــر فــي أم 
الـكتاب حـول املـاء مسـتقيما أولـئك لـهم دار السـالم وهـو اهلل الـحق ولـيُّهم أيـنما كـانـوا وهـو اهلل كـان بـكل شـيء 
مــحيطا فــاذا جــاء يــوم الــقيمة نحشــُر الــجن واإلنــس فــي صــعيد املحشــر ونــقول لــهم أمــا جــائــكم الــذكــر عــلى 
الــحق الــخالــص فــما لــكم ال تــؤمــنون بــاهلل وبــآيــاتــه عــلى الــحق الــخالــص الــقوي قــليال وانــا نــحن نــكتب درجــات 
الــعامــلني بــالــحق وان اهلل هــو الــقوي ذو الــرحــمة ولــو شــاء لَــيُذهِـــب بــكم ويــأت بخــلق آخــر وهــو اهلل الــحق لــحق 
وهــو اهلل كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا كــفروا الــذيــن قــد جــعلوا هلل شــركــاء عــلى الــكذب فــما يــصل دعــويــهم الــى 
الـــحق اال الـــى الـــشيطان الـــذي قـــد كـــان بـــالـــنار فـــي الـــنار عـــلى الـــنار مـــردودا يـــا أهـــل الـــكتاب اتـــقوا اهلل فـــي 
سـرائـركـم مـن بـعض الـظن فـي الـذكـر األكـبر فـان اهلل قـد كـتب فـي بـعض الـظن كـل اإلثـم وان اهلل قـد كـان بـكل 
شــيء شــهيدا وهــو اهلل كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا وهــو اهلل كــان بــالــعاملــني مــحيطا يــا أيــها املــؤمــنون اســمعوا 
نـدائـي مـن لـسان الـذكـر ان هـذا صـراطـي فـي أم الـكتاب قـد كـان حـول الـنار بـالـحق األكـبر مسـتقيما فـاتـبعوه 
بـالـحق وال تـتبعوا السـبل مـن دونـه فـان اهلل قـد حـرّم سـبيله ملـن فـيه داللـة مـن غـيره وان اهلل قـد كـان بـكل شـيء 
خـبيرا وملـا فـتحوا أهـل الـحقيقة مـتاع األفـئدة هلل وجـدوا بـضاعـة األحـديـة مـنطقة عـن الـذكـر فـيقولـون كـما قـالـوا 
إخـوة يـوسـف ألبـيهم تـعالـى اهلل عـن ذلـك ان ذلـك كـيل الـيسير فـان الـذكـر كـيُل الـبعير لـدى اهلل قـد كـان فـي أم 

الكتاب مكتوبا.
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(67)

سورة اإلنشاء
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
قـال لـن أرسـله مـعكم حـتى تـؤتـون مـوثـقا مـن اهلل لـتأتـنني بـه اال ان يـحاط بـكم فـلما أتـوه مـوثـقهم قـال اهلل عـلى 
مـا نـقول وكـيل. الحـمد هلل الـذي نـزل الـكتاب بـالـحق عـلى ذكـرنـا لـيكون حـجة الـذكـر ملـن فـي الـسموات واالرض 
عـلى الـحق بـالـحق الـوفـي بـليغا وانـا نـحن نـقصُّ عـليك مـن أنـباء الـغيب مـا نـزل اهلل ألحـد مـن قـبلك بسـر األمـر 
وانــك قــد كــنت بــذلــك الــكلمة فــي أم الــكتاب لــدى اهلل مــشهودا اهلل أنــشأ كــل ذي شــأن بــقدرتــه وقــدر لــألشــجار 
أثـمارا مـختلفة لـيعلم الـناس بـان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا وقـالـوا الـذيـن أشـركـوا بـاهلل لـو شـاء اهلل مـا 
أشـركـنا بـذكـره فـقد كـذبـت ألـسنتهم هلل بـعد مـا اسـتيقنت أفـئدتـهم بـذلـك وان حـجة اهلل مـن عـند الـذكـر لـحق وان 
اهلل قـد كـان بـكل شـيء شـهيدا وان اهلل قـد كـتب لـلذيـن يـصدفـون مـن بـعض اآليـات سـوء الـعذاب قـل انـتظروا 
فـــان اهلل قـــد كـــان عـــلى كـــل شـــيء خـــبيرا قـــل مـــا كـــنت فـــي األفـــعال وال األعـــمال اال هلل الـــذي فـــطر الـــسموات 
واالرض بــالــحق ال شــريــك لــه ولــذلــك قــد أنــشأنــي ربــي وأنــا أول املســلمني فــي أم الــكتاب قــد كــنت حــول املــاء 
بـــاذن اهلل الـــعلي مســـتورا يـــا أهـــل االرض أفـــغير هـــذا الـــنفس الـــعلي نـــبتغي بـــابـــا الـــى الـــحق مـــآبـــا ومـــا كـــتب 
األنــفس اال بــاذنــه وان الــى اهلل مــرجــعكم بــالــحق وهــو عــن الــعاملــني بــاهلل ربــه قــد كــان بــالــحق عــلى الــحق غــنيا 
وانـا نـحن قـد جـعلناكـم خـالئـف عـلى االرض بـاذن اهلل الـحق وقـد قـدرنـا لـبعضكم شـرفـا عـلى بـعض مـن بـعض 
الـشيء وان اهلل كـان بـكل شـيء عـليما وانـا نـحن قـد أنـزلـنا بـاذن اهلل هـذا الـكتاب الـيك بـالـحق تـذكـرة وبشـرى 
لــعباد اهلل مــمن كــان فــي أم الــكتاب حــول الــباب تــقيا اتــبع بــما نــلهمك فــي نــفسك واعــرض عــن أهــل االرض 
وأهـــوآئـــهم فـــانـــك فـــي أم الـــكتاب عـــلى اســـم اهلل الـــبديـــع قـــد كـــنت بـــالـــحق مـــكتوبـــا وانـــا اذا شـــئنا قـــد أهـــلكنا 
الــظاملــني مــن فــوق االرض كــما نهــلك األولــني بــاذن اهلل الــعلي كــثيرا اتــقوا مــن يــوم نــقض عــليكم بــعلم الــذكــر 
بـالـحق هـنالـك أنـتم تـعرفـون اسـم اهلل األكـبر وتـمنُّون الـيوم مـقعده ومـا تسـتطيعون اال لـزيـارتـه وقـد قـضي األمـر 
وكـان الـحكم فـي أم الـكتاب مـقضيا الـوزن يـومـئذ الـحق فـي أهـل الـذكـر ومـن قـدر اهلل لـه بـالـِخفَّة لـن يسـتطيع 
بـشيء وقـد كـان أمـر اهلل فـي أم الـكتاب مـقضيا اهلل ملـا خـلق الـذكـر قـد عـرضـه فـي مشهـد االذن عـلى األشـياء 
مـن كـل شـيء فسجـدوا املـالئـكة أجـمعهم هلل األحـد الـفرد واسـتكبر اإلبـليس عـن التسـليم لـلذكـر فـقد كـان بـذلـك 
فــي كــتابــه مــتكبرا مــلعونــا ألــم نــقل لــك يــا إبــليس مــا لــك أال تسجــد هلل األحــد الــصمد وهــو الــذي قــد خــلقك مــن 
نــار الشجــرة وانــي قــد كــنت مــن الــطني الــى الــطني شــهيدا ولــقد ســئلني بــعد الخــروج فــي األنــظار الــى يــوم 
املـــيقات فـــلنذيـــقنه بـــتلك الـــسؤال بـــقاء الـــى يـــوم املـــعلوم وقـــد كـــان األمـــر فـــي أم الـــكتاب مـــكتوبـــا فـــسوف يـــأتـــي 
محــمد عــلى الــغمام واملــلئكة حــولــه وقــد قــضي األمــر ومــا كــان ألمــر اهلل بــالــحق فــي أم الــكتاب مــردا يــا أهــل 
االرض اتــكلوا عــلى اهلل الــحق فــانــا ال نــقدر عــلى املــتوكــلني بــالــشيطان ســبيال اتــقوا اهلل وال تــظنوا فــي الــذكــر 
دون الــــذكــــر وان اهلل ال يــــأمــــر بــــالــــفحشاء وال يــــرضــــى لــــعباده الــــكفر قــــل انــــي أمــــرتــــكم بــــالقســــط عــــلى الــــديــــن 
الــخالــص كــما بــدئــكم تــعودون وهــو اهلل قــد كــان بــما تــعملون خــبيرا قــل مــن حــرم زيــنة اهلل الــخالــص لــلمؤمــنني 
ومـن الـرزق طـيبا قـد خـلق اهلل الـطيبات لـلمؤمـنني فـابـتغوا الـفضل مـن عـند اهلل وال تسـرفـوا مـن الـنعمة ألنـفسكم 
واطـلبوا االعـتدال عـلى خـط االسـتواء محـمودا وان اهلل قـد حـرم عـليكم الشـرك واإلثـم والـفواحـش مـا ظهـر مـنها 
ومــا بــطن والــقول عــلى الــذكــر بــغير الــحق فــاجــتنبوا الــطاغــوت لــتكونــوا فــي كــتاب الــحق بــاســم أنــصار الــباب 
مــكتوبــا ولــكل شــيء قــد قــدرنــا بــاذن اهلل هــندســة مــكتوبــة فــاذا جــاءهــا ال تســتقدرون ألنــفسكم شــيئا والــحكم 
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يـومـئذ الـحق هلل األحـد الـحكيم فـردا يـا أهـل االرض تـاهلل لـقد جـاءكـم الـذكـر بـالـبرهـان األكـبر فـمن أبـى فـعليه 
الـــنار ومـــن أتـــقى واتـــبع فـــعليه الـــرضـــوان مـــن اهلل وقـــد كـــان الـــحكم فـــي أم الـــكتاب مـــقضيا فـــمن أظـــلم مـــمن 
افــترى عــلى الــذكــر بــالــكذب بــعد ذلــك الــكتاب بــالــصدق أولــئك لــم يــنالــهم نــصيب مــن املــفروض وقــد كــانــوا فــي 
اآلخــرة عــلى الــحق بــالــحق مــن أصــحاب الــنار مــكتوبــا ان الــذيــن يشــركــون بــاهلل ويــردون الــذكــر بــأنــه غــير عــبد 
اهلل الــحق ال نــفتح عــليهم أبــواب الــسماء وال يــدخــلون الــجنة حــتى تَــلجُ الــنفوس مــن سَــــــمِّ الــصراط هــذا صــراط 
اهلل فـــي أم الـــكتاب قـــد كـــان حـــول الـــنار مـــكتوبـــا وانـــا نـــحن ال نـــكلف لـــنفس اال عـــلى وســـعها وان اهلل قـــد رفـــع 
الــيوم عــن صــدور املــؤمــنني غــّل التحــديــد وقــد قــالــوا فــي كــلمة األكــبر الحــمد هلل الــذي هــدانــا لــلذكــر األكــبر هــذا 
ومـا كـنّا لنهـتدي لـوال ان هـدانـا الـذكـر بـاذن اهلل أولـئك هـم أصـحاب الـفردوس خـالـدا أبـدا ال تحـزنـهم الـسموات 
واالرض بــاإلنــكار وهــم عــلى الــصراط الــخالــص قــد كــانــوا عــلى الــحق بــالــحق مســتقيما وانــا قــد حــفظنا عــلى 
األعــراف رجــاال يــعرفــون الــناس بــسيماهــم وقــد قــدرنــا عــلى الــرجــال أعــرافــا ال يــعرفــون الــناس بــسيماهــم وهــم 
عــلى ســريــر الــعماء يــنظرون الــناس بــسيماهــم وان اهلل كــان بــكل شــيء عــليما وانــا ملــا أدخــلنا الــنار أصــحابــه 
يـقولـون يـا أصـحاب الـجنة أفـيضوا عـلينا مـن املـاء قـطرة مـرشـحة مـن ذلـك البحـر مـرشـوحـا هـنالـك اذن الـذكـر 
بـالـتكبير ان اهلل قـد حـرم نـعمتي عـلى املـعرضـني عـن ذكـِر وذقـهم يـا مـالـك مـن حـر الحـميم ومـن صـفوة الـزقـوم 
عـلى الـحق بـالـحق شـديـدا فـلما نـسوا الـذكـر انـا قـد أنـسيناهـم ذكـر الـحق بـالـحق ولـن يجـدوا لـحكم اهلل الـحق 
فـي الـنار تـبديـال يـا أيـها املـؤمـنون ألـم نـنزل عـليكم كـتابـا فـي قـرطـاس وقـد فـصلنا فـيه عـلم كـل شـيء فـما لـكم 
ال تـؤمـنون بـآيـات اهلل الـبديـع قـليال أفـحكم الـباطـل عـندكـم أحـق بـاألمـن مـن حـكم الـحق بـالـحق فـالـويـل ثـم الـويـل 
لــهؤالء املشــركــني مــا لــكم ال تــتدبــرون الــقرآن تــأويــال ان اهلل هــو ربــكم الــحق قــد خــلق الــسموات واالرض فــي 
ســتة مــن الســتة ثــم اســتوى األمــر عــلى الــعرش لــه األمــر والخــلق ال الــه اال هــو وهــو اهلل كــان قــيومــا حــكيما يــا 
أهـل االرض ال تفسـدوا فـي االرض بـعد الـذكـر وادعـوا اهلل فـي أنـفسكم تـضرعـا وخـيفة فـان رحـمة اهلل فـي أم 
الـكتاب قـد كـان بـاملـؤمـنني قـريـبا يـا مـأل األنـوار ان اهلل مـا أرسـل الـذكـر الـيكم اال بـعد املـوثـق األكـبر ألنـفسكم 
اال تـأتُــنني بـآيـة مـن نـفسه اال ان يـحاط بـكم نـوره او يـمحوكـم الـذكـر عـن ذكـره فـلما اتـيتمونـي بـموثـقة يـؤتـيكم 
الــرب بــموثــقة األكــبر وقــال اهلل عــلى مــا نــقول عــليه بــالقســط عــلى الــحق بــالــحق شــهيدا وانــي أنــا الــحق بــالــحق 
عـلى الـحق وكـيال وان ربـكم الـرحـمن قـد كـان عـن الـعاملـني غـنيا وان هـذا الـذكـر لـهو الـنور فـي الـطور الـظهور 
وهــو اهلل كــان بــاملــؤمــنني حــبيبا قــل انــي أنــا الــنور فــي نــقطة الــظهور قــد أخــزنــني اهلل لــذلــك الــيوم املــعهود وان 

أمر اهلل في حقي قد كان بالحق مقضيا وهو اهلل كان على كل شيء شهيدا.
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(68)

سورة الرعد
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
وقـــال يـــا بـــني ال تـــدخـــلوا مـــن بـــاب واحـــد وادخـــلوا مـــن أبـــواب مـــتفرقـــة ومـــا أغـــنى عـــنكم مـــن اهلل مـــن شـــيء ان 
الـــحكم اال هلل عـــليه تـــوكـــلت وعـــليه فـــليتوكـــل املـــتوكـــلون. املـــص. ذكـــر رحـــمة ربـــك الـــذي ال الـــه اال هـــو فـــي نـــفسك 
نــفس الــولــي الــذي قــد كــان فــي أم الــكتاب عــليا اهلل قــد أنــزل هــذا الــكتاب بــالــحق لــيعرفــوا الــناس حــق الــذكــر 
بـان اهلل قـد كـان بـكل شـيء عـليما فـاسـتمع ملـا أوحـى الـيك مـن ربـك انـي أنـا اهلل ال الـه اال أنـا فـأعـبدنـي وأقـم 
الــصلوة لــذكــري فــطوفــوا بــالــبيت حــافــني حــول الــعرش وســبحوا هلل فــي املسجــد األقــصى لــدى الــذكــر فــان اهلل 
قـد جـعل الـعرش فـي أم الـكتاب بـاسـم الـباب مـكتوبـا اهلل الـذي ال الـه اال هـو الـحق بـالـحق يـقول مـا مـن نـفس 
قـــد زار الـــذكـــر بـــعد مـــوتـــه اال كـــمن زار الـــرب عـــلى الـــعرش وهـــذا صـــراط اهلل الـــعلي قـــد كـــان فـــي أم الـــكتاب 
مـحتومـا يـا أيـها املـؤمـنون ال تسـبّوا الـريـاح فـانـه قـد كـان مـن األمـر مـن نـفس الـرحـمن بـالـحق ومـا نـنزلـه اال الـى 
بـلدة طـيبة بـاذن اهلل لتخـرجـوا الـصفات عـنها بـاذن اهلل الـعلي وهـو اهلل كـان بـالـحق محـمودا واذا وردت اآليـات 
مــن الــذكــر فــي االرض الــخبيثة قــد عكســت الــنفس لــنفسها ومــا خــرجــت عــنها اال اظــالم نــكدا أو عــجبتم ان 
جـــائـــكم الـــذكـــر مـــن عـــند اهلل عـــلى نـــفس مـــنا فـــيكم لـــيزكـــيكم ويـــعلمكم ســـبيل الـــسابـــقني فـــي خـــط الـــقيم حـــول 
القسـط مسـتقيما وانـا نـحن قـد أرسـلنا الـذكـر لـيدعـوكـم الـى الـديـن الـخالـص اعـبدوا اهلل ربـكم مـالـكم مـن إلـه 
غــيره انــي أعــلم مــن اهلل مــا ال تــعلمون أنــتم بــعضا مــن حــرفــه وأخــاف عــليكم مــن يــوم األكــبر يــوم الــفصل وان 
اهلل كـــان عـــلى كـــل شـــيء شـــهيدا قـــل يـــا أهـــل االرض انـــي ذكـــر اهلل األكـــبر ومـــا عـــلي اال ان أبـــلغكم رســـاالت 
ربــي وانــصح لــكم وأعــرفــكم ســنن الــنبيني والــصديــقني والشهــداء بــالــحق فــمن آمــن فــلنفسه ومــن كــفر فــلنفسه 
وان ربـي هـو اهلل الـحق لـحق وقـد كـان بـالـحق عـن الـعاملـني غـنيا اهلل قـد كـتب الـنجاة لـلذيـن يـركـبون الـفلك مـعك 
فـــسوف نـــغرق املـــكذبـــني فـــي بحـــر الـــنار بـــاذن اهلل الـــحكيم قـــريـــبا وان اهلل مـــا أرســـل الـــنبيني اال لـــيبلغ الـــناس 
كـلمة األكـبر بـان ال تـعبدوا اال إيـاه بـالقسـط الـذي ال الـه اال هـو ذلـك الـديـن الـقيم وان اهلل قـد كـان بـكل شـيء 
شـــهيدا ومـــا أنـــت اال عـــبد اهلل وذكـــرنـــا ومـــن ادعـــى دون ذلـــك فـــي هـــذا الـــنفس األكـــبر فـــقد كـــفر بـــاهلل وقـــد كـــان 
مــأويــه جــهنم ومــا قــدر اهلل لــه فــي يــوم الــقيمة عــلى الــحق بــالــحق نــصيرا قــل يــا أهــل االرض أتــجادلــونــني فــي 
اهلل عــلى أســماء ســميتموهــا أنــتم وآبــاؤكــم بــالــقاء الــشيطان وان اهلل قــد أنــزل عــليّ الــكتاب بــالــحق لــنعرفــكم 
أسـماء اهلل الـحق عـما كـنتم عـنه عـن غـير الـحق بـعيدا ومـا مـن شـيء اال وقـد أخـذنـا عهـد الـذكـر عـنه فـي بـدعـه 
وال مــرد لــحكم اهلل فــي تــزكــية الــعاملــني بــحكم الــكتاب الــذي قــد كــان بــأيــدي الــباب مســطورا ان الحــروف فــي 
كـتاب اهلل بـالـحق مـا كـانـت اال آيـة مـثلكم أفـتريـدون الـخالـص ألنـفسكم مـن دونـها مـا لـكم ال تـتفكرون فـي بـدع 
األشـياء قـليال يـا أهـل االرض هـذه نـاقـة اهلل عـلى االرض فـال تـمسوهـا بـسوء الـظن مـن دون الـحق فـيأخـذكـم 
عـذاب اهلل بـغتة شـديـدا وانـا نـحن قـد قـدرنـا الـجبال عـلى االرض وقـد جـعلنا االرض عـلى املـاء والـهواء املـسك 
مــن تــحت الحــر الــبرد لــتعلموا ان اهلل هــو الــحق وهــو اهلل كــان بــكل شــيء عــليما وانــا نــحن قــد نــزلــنا الــرجــس 
عـلى كـل امـة بـالـحق بـما قـد دعـوا الـشيطان مـن دون اهلل عـلى الـكذب وان اهلل ال يـظلم عـلى الـناس مـن بـعض 
الـــقطمير شـــيئا يـــا أهـــل االرض اعـــبدوا اهلل بـــالـــحق ومـــا لـــكم مـــن الـــه غـــيره فـــلقد جـــائـــكم الـــكتاب مـــن عـــند اهلل 
بـــالـــحق أفـــتبقى الـــحجة ألنـــفسكم فـــما حـــجتكم لـــلذكـــر بـــعد الـــكتاب تـــاهلل الـــحق مـــا تـــدعـــون اال شـــيطانـــا كـــذبـــا 
مـردودا وان مـن أهـل االرض ملـا آمـنوا بـالـذكـر لـنطعمهم عـلى الـفضل مـن آالء الـجنة ونـنزل عـليهم عـلى الـحق 

�١٤٣



بـركـات الـسماء ولـكن الـناس ال يـعلمون مـن عـلم الـكتاب اال بـعضا مـن الحـرف قـليال يـا أهـل االرض ال تـكذبـوا 
الـذكـر فـي أنـفسكم فـان اهلل قـد مـزقـكم عـند الـظن بـالـنار فـآمـنوا بـالـذكـر عـلى الـحق واتـقوا مـن حـكم اهلل األكـبر 
عـلى أهـوائـكم املـؤتـفكة وسـبحان اهلل عـما يـقول الـظاملـون عـلوا كـبيرا تـلك الـقرى نـقص عـليك مـن أحـكامـها وان 
اهلل قـد كـان بـكل شـيء مـحيطا ومـا قـد وجـدنـا األكـثر عـلى الـذكـر مـن عهـد الـقيم بـالـحق اال وقـد وجـدنـاكـم عـلى 
الــنقص مــوقــوفــا يــا أهــل االرض انــي ذكــر اهلل مــن الــحجة عــليكم ومــا عــلي الــنطق اال عــلى الــحق بــالــحق وهــا 

أنا ذا قد نبئتكـم بالكتاب على آيات بينات أفكان عندكـم نفس قد

جـاءكـم بـسورة مـن مـثله فـأتـوا بشهـدائـكم مـن دون اهلل ان كـنتم عـلى الـديـن بـالـحق صـادقـا محـمودا فـوربـكم 
لـــن تســـتطيعوا اهلل قـــد أنـــزلـــه مـــن عـــنده وأنـــتم ال تـــقدرون بـــبعض مـــن حـــرفـــه وان اهلل قـــد كـــان عـــلى كـــل شـــيء 
شـهيدا وقـالـوا املشـركـون ملـلكهم ان هـذا الـفتى قـد أراد ان يـذر آلهـتنا ويـأخـذ املـلك مـن أيـديـنا فـاسـتعن عـلى 
املــلك لــقتله لــنكون عــلى االرض شــهيدا قــتلهم اهلل بــكفرهــم لــوال نــريــد بــشيء لــم يــقدروا وأبــى اهلل اال ان يــتم 
ذكــره ولــو كــره املشــركــون جــميعا وانــا نــحن قــد أخــذنــا مــن بــعض األنــفس نــقص الــثمرات بــما قــدرت األنــفس 
بـعض اآليـات لـعلهم يـتذكـرون بـذكـر اهلل الـعلي فـي هـذا الـكتاب عـلى الـحق بـالـحق محـمودا فـأي الـرجـز أشـد 
عـلى املشـركنـي مـن الـرد لـو كـانـوا يـتدبـرون الـقرآن فـي عـلم الـكتاب قـليال أولـئك عـند الخـطور عـلى الـرد يـأخـذهـم 
املــالئــكة بــالــسنني واملــثالت فــاذا جــاء الــقيمة يــنظرون بــالــخضوع الــى حــكم اهلل الــحق مــشهودا وتــم حــكم اهلل 
لــلذكــر بــالقســط عــلى الــذيــن قــد جــعلهم اهلل فــي مــشارق االرض ومــغاربــها بــإذن الــكتاب سُـــــــكانــا عــلى الــحق 
مـــأمـــونـــا يـــا أهـــل الشـــرك لـــم تـــعبدون هـــذه األصـــنام مـــن دون اهلل وانـــهن ال يســـتطيعون بـــشيء فـــأخـــرجـــوا عـــن 
الـخبث الـبنّي وادخـلوا هـذا الـديـن الـقيم ان كـنتم تـريـدون اهلل بـالـحق عـلى الـحق حـقيقا وانـا قـد واعـدنـا الـثلثني 
ملــــوســــى وأتــــممنا الــــليالــــي فــــي عشــــر عــــلى عشــــر فــــتم األمــــر بــــالــــحق فــــي األربــــعني صــــباحــــا وانــــا ملــــا رفــــعنا 
املخـلصني حـول الـطور يـسئلونـا عـن األمـر قـل ان اهلل ال يـرى ولـكن يـا قـوم أنـظروا الـي فـان اسـتقرت األفـئدة 
مـنكم بـعد الـنظرة بـالـحق الـي فـسوف تـرى الـعبد بـالـصدق فـي الـعبوديـة املـحضة مسـتقيما فـلما تجـلى الـذكـر 
عــلى الــجبل بــتلك الــكلمة اســمعوا نــدائــي مــن حــول الــنار هــو اهلل الــذي ال الــه اال هــو فهــل فــيكم مــن مــمسك 
دون اهلل فـــانـــدكـــت الـــجبال وقـــد خـــرّت األفـــئدة هلل الـــقديـــم ســـجادا يـــا قـــرة الـــعني ان اهلل قـــد اصـــطفاك بـــكلمته 
فـــأظهـــر عـــلى الـــعاملـــني بـــاذن اهلل رشـــحة فـــي ذكـــرهـــا وان اهلل قـــد كـــان غـــنيا شـــهيدا وانـــا قـــد كـــتبنا فـــي هـــذه 
األلـواح مـثل أطـيار الـعرش لـيكون الـناس بـذكـر اهلل الـعلي صـابـرا وشـكورا وان الـذيـن يسـتكبرون عـن اآليـات 
بـغير الـحق بـعد الـحق فـقد اتخـذوا سـبيل الـغي مـن دون الـصراط الـالمـع وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا 
يــا أهــل االرض ال تــدخــلوا عــلى األبــواب مــن بــاب واحــد وادخــلوا عــلى كــل األبــواب مــن هــذا الــباب وحــده فــمن 
أغـناكـم عـنه مـن اهلل بـشيء ان الـحكم اال هلل فـاتـكلوا عـليه بـالـحق الـخالـص فـان اهلل قـد كـان بـاملـتوكـلني حـسيبا 

وهو اهلل كان بكل شيء عليما.
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سورة الرجع
بسم اهللّ الرحمن الرحيم

وملـا دخـلوا مـن حـيث أمّــرهـم أبـوهـم مـا كـان يـغني عـنّهم مـن اهلل مـن شـيء اال حـاجـة فـي نـفس يـعقوب قـضاهـا 
وانــه لــذو عــلم ملــا عــلمناه ولــكن أكــثر الــناس ال يــعلمون. كــهيعص. اهلل الــذي ال الــه اال هــو الــحي الــقيوم لــيس 
كـمثله شـيء وهـو اهلل كـان عـزيـزا حـكيما فـاتـبع ملـا يـوحـى إلـيك مـن ربـك الـحق وال تحـزن عـلى املشـركـني بـشيء 
فـإنـك قـد كـنت مطهـرا مـن الحـزن فـي أم الـكتاب قـديـما ولـقد فـعلوا الـناس مـن بـعد الـباب فـعل العجـل جسـداً 
فــي جــسم اإلنــسان عــلى شــكل الــحيوان خــوارا يــا رب أغــفر لــي وملــن دخــل بــيتي مــن املــؤمــنني واملــؤمــنات انــك 
إلـهنا وآلـه الـعاملـني بـالـحق وأنـت الـغفار بـالـفضل وإنـك قـد كـنت بـاملـؤمـنني كـريـما رحـيما وإنـا نـحن نـختار لـكل 
أمـــة الـــى مـــيقات األكـــبر عـــلى الـــحق بـــالـــحق قـــومـــا ومـــا جـــعل اهلل الـــفتنة فـــي الـــديـــن بـــشيء وان اهلل كـــان بـــكل 
شـيء عـليما يـا رب فـأكـتب بـاسـمك األكـبر عـلى الـوارديـن فـي بـاب املسـتسر حـسنات ال يـحصيها سـواك وان 
رحـــمتك قـــد وســـعت كـــل شـــيء وهـــؤالء عـــبادك فـــقراء بـــبابـــك وانـــك أنـــت الـــغني بـــالـــحق وانـــك قـــد كـــنت بـــالـــعاملـــني 
مـــحيطا يـــا أهـــل األرض فـــاتـــبعوا هـــذا الـــنور الـــذي أنـــزلـــه اهلل مـــعي بـــالـــحق األكـــبر ومـــا حـــلل لـــكم اال الـــطيبات 
بـاذن اهلل ومـا حـرم عـليكم اال الـخبائـث بـاذن اهلل وهـو املـكتوب فـي كـتب الـسموات واالرض هلل املـلك ال الـه اال 
هـــو وهـــو اهلل كـــان بـــكل شـــيء عـــليما وهـــو الـــذي يـــحي ويـــميت وهـــو اهلل كـــان عـــلى كـــل شـــيء شـــهيدا وانـــا قـــد 
قـطعنا مـن الحجـرة اثـنتا عشـر عـينا ملـوسـى وقـومـه حـتى قـد عـرف كـل أنـاس مـآبـهم وان اهلل قـد كـان عـلى كـل 
شــيء شــهيدا يــا أهــل األرض والــسموات ادخــلوا هــذه الــقريــة املــباركــة وكــلوا مــن آيــاتــه مــا شــئتم مــن الــحكمة 
والـــحقيقة وادخـــلوا الـــباب سجـــدا هلل الـــحق فـــانـــا بـــالـــحق نـــغفر لـــلوارديـــن عـــلى ذلـــك الـــباب عـــلى حـــكم الـــكتاب 
مــحتومــا فــظلموا الــناس أنــفسهم وال يــقرؤن مــن الــكتاب حــرفــا اال وقــد اتــبعت الــشيطان أنــفسهم وقــد كــانــوا 
بـذلـك فـي كـتاب اهلل الـحق عـلى الـحق بـعيدا وهـذه الـقريـة فـي أم الـكتاب يـوم األحـديـة وفـي الـلوح الـحفيظ قـد 
كـان حـول الـنار مـكتوبـا فـلما عـتوا الـناس عـما نـهوا عـنه فـقلنا لـهم كـونـوا فـي الـنار عـلى هـيئة الـنار بـاذن اهلل 
مـــآبـــا يـــا أهـــل األرض ألـــم يـــأخـــذ اهلل عـــنكم مـــيثاق الـــذكـــر والـــكتاب بـــان ال تـــقولـــوا عـــلى اهلل اال الـــحق فـــان دار 
اآلخــرة لــكم بــالــحق قــد كــان خــير املــآب مــقامــا ان الــذيــن يــمسكون بــالــكتاب واتــبعوا الــذكــر وأقــامــوا الــنصر 
لــلديــن الــخالــص فــانــا ال نــضيع اجــر املــحسنني مــنكم مــمن قــد أحــسن عــمال صــحيحا وانــا قــد أخــذنــا عــن كــل 
شــيء فــي مشهــد األول شــهادة الــحق ألنــفسهم بــلسان الــذكــر ألســت بــربــكم ومحــمد نــبيكم واألئــمة أولــيائــكم 
وشــيعتهم أبــواب اهلل فــي األرض والــسماء قــالــوا بــلى بــدعــناهــم الــى الــدنــيا نــسوا املشــركــني اســم الــذكــر وقــد 
كـانـوا بـذلـك فـي أم الـكتاب عـلى الـباطـل املـجتث بـورا واتـل عـلى املشـركـني نـبأ األولـني كـيف قـد أخـذنـاهـم مـن 
فــوق األرض بــالــحق فــمثلهم كــمثل الــكلب ان تحــمل عــليه يلهــث او تــتركــه يلهــث فــيا بــعدا مــن هــؤالء املشــركــني 
بـعد الـحق وان اهلل قـد أحـكم عـليهم بـعد الـنار نـكاال ومـن اتـبع الـذكـر فـهو املهـتدى عـلى الـحق ومـن اعـرض مـن 
الـحق فـهو فـي أم الـكتاب مـن أهـل الـنار فـوق الـنار وتـحت الـنار قـد كـان مـكتوبـا فـما لـهؤالء الـقوم مـن املـؤمـنني 
كــأنــهم ال يــسمعون بــالــحق هــذه اآليــات مــن عــند اهلل أولــئك هــم كــاألنــعام بــالــحق بــل هــم عــلى رســم الــكتاب قــد 
كــانــوا أضــل ســبيال مــكتوبــا وان اهلل قــد كــتب لــلذكــر أســماء الــحسنى عــلى الــعرش فــإدعــوه بــها وذروا الــذيــن 
يلحــدون فــي أســمائــه فــسوف يجــزى اهلل املشــركــني بــالــنار مــآبــا واذا يــسألــونــك الــناس عــن الــساعــة قــل انــما 
عــلمها عــند ربــى هــو الــعالــم بــالــغيب ال الــه اال هــو الــذي قــد خــلقكم مــن واحــدة ومــا أنــا أمــلك لــنفسي نــفعا وال 
ضـراً اال مـا شـاء ربـى انـه هـو الـغنى وكـان اهلل مـوالي بـكل شـيء مـحيطا وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا 

�١٤٥



أفـتدعـون مـن دون اهلل عـبادا مـثلكم فـهو الـولـي لـلمؤمـنني وهـو اهلل كـان غـفارا حـليما وهـو اهلل قـد كـان بـالـعاملـني 
حــــسيبا واذا قَــــُربَــــِت الــــنفس بــــالــــشيطان فــــاســــتعيذوا بــــاهلل انــــه قــــد كــــان ســــميعا عــــليما وهــــو اهلل قــــد كــــان عــــن 
الـــعاملـــني غـــنيا يـــا أيـــها الـــذيـــن آمـــنوا ان كـــنتم تـــؤمـــنون بـــاهلل بـــالـــحق فـــقد اتـــبعوا الـــذكـــر بـــالـــحق وادرســـوا هـــذا 
الـكتاب الـذي قـد انـزلـه اهلل مـعه واتـقوا مـن يـوم الـفرقـان عـلى االلـتقاء الجـمعان واعـلموا ان اهلل كـان بـكل شـيء 
عـليما يـا أهـل الـفرقـان ان كـنتم عـلى الـكتاب فهـذا الـذكـر نـفس الـكتاب فـارجـعوا إلـيه بـالـحق فـان اهلل قـد جـعل 
الـرجـوع فـي املـعاد لـديـه مـشهودا وأقـضى اهلل مـا أمـضى وقـد كـان األمـر فـي أم الـكتاب مـفعوال االن بـالـحق 
ليهـــلك الـــهالـــكون عـــن بـــينة ويـــحيى املـــؤمـــنون بـــالـــبينة وهـــو اهلل قـــد كـــان بـــالـــحق عـــلى كـــل شـــيء قـــديـــرا وانـــا قـــد 
أريـــناك مـــن األمـــر فـــي مـــنامـــك ولـــو تـــطلعهم بـــالـــغيب لـــتنازعـــتم فـــي األمـــر وان اهلل ربـــك الـــحق قـــد كـــان بـــالـــحق 
بـذات الـصدور عـليما يـا أهـل االرض آمـنوا بـالـنور الـذي أنـزل اهلل مـعي بـالـحق وال تـتبعوا خـطوات الـشيطان 
فـانـه يـأمـركـم بـالشـرك بـاهلل بـارئـكم الـحق وان اهلل ال يـغفر ان يشـرك بـه ويـغفر مـا دون ذلـك ملـن يـشاء وهـو اهلل 

كان بكل شيء عليما.
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(70)

سورة القسط
بسم اهلل الرحمن الرحيم

وملـا دخـلوا عـلى يـوسـف آوى إلـيه أخـاه قـال انـى أنـا أخـوك فـال تـبتئس بـما كـانـوا يـعملون. آلـم. ذلـك الـكتاب ال 
ريــب فــيه وهــذا الــذكــر مــن عــند اهلل لــحق وان اهلل قــد كــان بــعباده عــلى الــحق بــالــحق بــصيرا يــا أهــل االرض 
اتـقوا اهلل وال يـغرنـكم الـشيطان عـن الـحق فـان الـذكـر لـحق بـالـحق وأنـتم ومـا تـدعـون مـن دونـه بـحكم الـحق مـن 
أهـل الـنار فـي أم الـكتاب قـد كـان بـالـحق مـكتوبـا يـا أهـل االرض ألـم تـتفكروا فـي خـلق الـسموات واالرض لـو 
كـان فـيهما بـابـان مـن لـدى الـذكـر لفسـدتـا وان اهلل قـد دبـر املـلك بـبابـه الـحق هـذا وان اهلل قـد كـان بـكل شـيء 
عــليما يــا أيــها املــؤمــنون اتــقوا اهلل فــي يــوم الــحق فــانــا قــد حشــرنــاكــم حــول الــنار ونــسئلكم عــما تــفعلون مــع 
الــذكــر فــبالــحق لــنذيــقن املشــركــني مــن أشــد الــنار عــظيما ولــنوفــني الــصابــريــن عــلى أحــسن الــثواب فــي أرض 
الــزعــفران لــحكم الــكتاب مــرتــفقا يــا أيــها املــؤمــنون ال تــغلوا عــلى الــذكــر اال بــأســماء الــحق مــن عــند اهلل وذروا 
املشـركـني فـي طـغيانـهم فـان لـكل نـفس فـي يـوم الـقيمة مـقامـا عـلى الـصراط قـد كـان بـالـحق مـوقـوفـا وان اهلل مـا 
يـنسخ مـن آيـة ال فـي االرض وال فـي الـسموات اال وقـد أنـشأ بـالـحق بـمثلها او عـلى أعـظم مـنها وان اهلل عـلى 
كــل شــيء قــديــرا اتــبعوا مــا يــتلوا الــذكــر عــليكم فــي الــديــن الــخالــص اال ان هلل الــحكم الــخالــص بــالقســط وان 
اهلل هـو الـغنى وانـتم الـفقراء بـبابـه وهـو الـحق قـد كـان بـكل شـيء عـليما ان هـذا الـكتاب عـند اهلل مـولـيكم الـحق 
مســــتسر الــــكتب بــــالــــحق ليشهــــد الــــناس عــــلى فــــضل الــــذكــــر بــــالقســــط وان اهلل كــــان عــــلى كــــل شــــيء قــــديــــرا 
أفحسـبتم ان تـتركـوا الـذكـر وتـؤمـنوا بـالـكتاب كـالمـا قـدر اهلل الـفرق بـينهما اال عـلى مـاء الـعرش هـنالـك لـو قـرب 
الــكتاب بــشيء الــى الــذكــر ألحــترق بــاذن اهلل ومــا قــرب الــحق اال بــما قــد قــدر اهلل فــيه عــلى الــحق بــالــحق وقــد 
كـان حـكم الـكتاب فـي أم الـكتاب مـقضيا وقـالـت الـحكماء ان الـربـط بنـي الـحق والخـلق لـحق مـوجـود تـعالـى اهلل 
عـــما يـــصف الـــظاملـــون عـــلوا كـــبيرا مـــثل قـــولـــهم كـــمثل كـــلمة الـــنصارى ان املـــسيح ابـــن اهلل قـــاتـــلهم اهلل فـــكيف 
كـفروا بـالـحق بـعد الـحق اتخـذوا مـن دون اهلل أربـابـا ألنـفسهم ومـا أمـروا اال لـيعبدوا اهلل إلـها واحـدا ومـا مـن 
دون اهلل خـلقه وفـى قـبضته ال الـه اال هـو سـبحانـه وتـعالـى عـما يـقول الـظاملـون عـلوا كـبيرا أتـريـدون ان تـطفئوا 
نـور الـتوحـيد بـأهـوائـكم املـؤتـفكة مـن الـشيطان تـعالـى اهلل ربـى أبـى اهلل اال ان يـتم كـلمته ويظهـرهـا عـلى الـديـن 
كـله ولـو كـره املشـركـون كـثيرا وان كـثيرا مـن أهـل الـكتاب يسـتهزؤن الـكتاب مـن لـدى الـذكـر قـل انـظروا فـانـي 
مـعكم عـلى الـصراط فـوق الـنار قـد كـنت بـالـحق مـسئوال وان اهلل قـد جـعل املـنافـقني بـعضهم لـبعض عـدوا بـما 
نـسوا اهلل بـعد الـذكـر فـأنـسيهم الـذكـر بـالـعدل أنـفسهم وأولـئك هـم أهـل الـنار قـد كـانـوا فـي قـعر الـتابـوت واردا 
عــلى الــحق وبــئس الــنار مــورودا ان املــنافــقني هــم املشــركــون فــي كــتاب اهلل وأولــئك حســبهم لــعنة مــن اهلل ومــن 
املـؤمـنني مـن أهـل االرض والـسماء جـميعا يـا أهـل االرض انـظروا الـى الـذيـن قـد مـاتـوا مـن قـبلكم بـعد اآليـات 
والــرســل عــلى غــير الــحق كــفارا فهــل يجــدون بــعد املــوت اال الــنار اتــقوا اهلل فــان اخــذ الــذكــر لــدى اهلل قــد كــان 
فـــي أم الـــكتاب شـــديـــدا يـــا أهـــل االرض ألـــم يـــأتـــكم نـــبأ األولـــني نـــوح وإبـــراهـــيم ومـــوســـى وعـــيسى فـــما لـــكم ال 
تـؤمـنون بـآيـات اهلل الـعلي قـليال وان اهلل ال يـظلم بـشيء ولـكن الـناس قـد كـانـوا عـلى آالء اهلل بـعد الـحق كـفارا 
وان مـــن ذريـــة آدم عـــيسى قـــد كـــان فـــي أم الـــكتاب عـــند الـــحق مـــكتوبـــا وعـــد اهلل املـــؤمـــنني واملـــؤمـــنات مـــن أهـــل 
العهــد لــلذكــر جــنات عــالــية ومــساكــن طــيبة فــي رضــوان اهلل األكــبر ذلــك هــو الــفوز األكــبر فــي كــتاب اهلل الــحق 
الــذي قــد كــان حــول الــباب مســطورا ومــن الــناس مــن يحــلف بــالــذكــر عــلى الــكذب ومــنهم مــن ال يــعرف الــذكــر 
ويحـــلف بـــالـــصدق وان اهلل قـــد قـــدر لـــهؤالء املشـــركـــني وهـــؤالء املـــؤمـــنني فـــي الـــقيمة مـــقامـــا عـــلى الـــحق بـــالـــحق 
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مـوقـوفـا وانـا نـحن نـحكم عـلى الـكاذبـني بـالـنار وعـلى الـصادقـني بـالـرضـوان األكـبر مـن حـكم اهلل الـعلى وهـو اهلل 
كـان بـكل شـيء قـديـرا ومـا مـن نـفس قـد تـولـت عـن الـحق بـعد الـكتاب اال وقـد نـحكم عـليه بـضعف الـعذاب عـلى 
حـكم الـكتاب مـقضيا مـالـكم يـا أهـل الـكتاب اال تـعلموا ان اهلل يـعلم سـركـم وجهـركـم ونـجويـكم وان اهلل قـد عـّلم 
الـــذكـــر عـــلم الـــكتاب فـــي نـــقطة الـــنار جـــميعا وان الـــكافـــريـــن يسخـــرون الـــذكـــر بـــالـــكتاب ولـــم يـــعلموا ان اهلل قـــد 
سخـرهـم بـذكـره وهـو الـحق بـالـحق عـن الـعاملـني غـنيا ان هـؤالء إن يسـتغفروا اهلل سـبعني مـرة لـن يـغفر اهلل لـهم 
وقــد أعــد اهلل لــهم عــذاب األكــبر فــي اآلخــرة ألنــهم قــد كــفروا بــاهلل وآيــاتــه وهــو اهلل كــان بــكل شــيء شــهيدا وان 
اهلل قـد خـلق األعـراب أشـد كـفرا مـن األعـجام وان اهلل قـد كـان بـكل شـيء عـليما وان اهلل قـد اخـتص املـؤمـنني 
مــن األعــراب لــكالمــه وهــؤالء قــد كــانــوا فــي أم الــكتاب عــلى دوائــر الســطر فــوق الســطور مســتورا وان بــعض 
األعـراب مـن حـول املـديـنة مـردوا عـلى الـنفاق واهلل يـعلم سـرهـم فـسوف نـعذبـهم مـرتـني بـحكم الـكتاب وقـد كـان 
الـــحكم فـــي أم الـــكتاب مـــقضيا وان بـــعضا مـــن الـــناس قـــد اعـــترفـــوا بـــذنـــوبـــهم وقـــد خـــلطوا الـــصالـــح بـــالسيئ 
فـسوف يـغفر اهلل ملـن يـشاء وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا ومـن الـناس بـعضهم مُـرجَــــوَن ألمـر الـذكـر وان 
اهلل يـحكم بـني الـكل فـي يـوم الـقيامـة بـالقسـط وهـو اهلل كـان بـعباده بـصيرا يـا أيـها املـؤمـنون اعـملوا هلل األحـد 
الـفرد خـالـصا مـن ذكـر بـعض الـشيء فـي الـشيء فـسوف يـريـكم اهلل أعـمالـكم فـي مشهـد الـثقلني عـلى الـحق 
بــــالــــحق مــــشهودا وانــــا نــــحن نشهــــد فــــي أعــــمالــــك هلل الــــحق الــــخالــــص ومــــا يــــرى فــــي مشهــــد األكــــبر احــــد مــــن 
املـؤمـنني أعـمالـك اال اهلل األحـد الـصمد الـقديـم الـذي ال الـه اال هـو وهـو اهلل كـان عـزيـزا حـكيما وملـا دخـلوا أهـل 
الــحقيقة عــلى الــذكــر قــد عــرفــهم عــلى بــعض األمــر بــقولــه الــحق فــال تــبتسوا بــاإلشــارة إلــي فــان الــكلمة مطهــرة 

عن اإلشارة ونفيها وهو اهلل ربنا قد كان على كل شيء شهيدا وان اهلل قد كان بكل شيء عليما.
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سورة القلم
وهى اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
فـلما جهـزهـم بـجهازهـم جـعل الـسقايـة فـي رحـل أخـيه ثـم اذن مـؤذن أيـها الـعير إنـكم لـسارقـون. املـص. ذكـر 
اهلل فـــي شـــأن الـــذكـــر ال الـــه اال اهلل فـــاعـــبدوه وأقـــيموا وجـــوهـــكم الـــى الـــكعبة بـــيت الحـــرام وال تشـــركـــوا بـــعبادة 
الـرحـمن شـيئا يـا أهـل االرض هـذا الـذكـر شـعيب فـي كـتاب اهلل اتـقوا اهلل فـي شـأنـه وال تـعرضـوا عـن أمـره الن 
اهلل قـد كـتب عـلى نـفسه بـالـرحـمة ان ال يـغفر لـنفس اال ان يـشاء الـذكـر وسـع عـلم ربـنا كـل شـيء وهـو اهلل كـان 
عــــليما حــــكيما ربــــنا افــــتح بــــني الــــذكــــر وقــــومــــه واحــــكم عــــلى الــــحق لــــظاملــــه وانــــتقم عــــن الــــذيــــن يــــظنون فــــيه ظــــن 
الــجاهــلية وأنــت اهلل الــحكيم قــد كــنت بــعبادك الــصالــحني خــبيرا يــا أهــل االرض اتــقوا اهلل فــي يــوم الــحق اذا 
قـــام الـــذكـــر عـــند الـــعرش فـــيقول يـــا أهـــل االرض ألـــم أبـــلغكم آيـــات الـــكتاب ألـــم نـــكشف عـــليكم أبـــواب الـــسماء 
فــكيف كــذبــتمونــي بــعد الــكتاب ذوقــوا الــيوم بــحكم اهلل مــن حــر الــنار ملــا قــد كــنتم بــذكــر اهلل الــعدل عــلى غــير 
الـــعلم كـــفورا والـــذيـــن اتخـــذوا مسجـــدا الـــقلوب بـــيت الشـــرك بـــاهلل واإلفـــساد لـــلذكـــر والـــطعن ألهـــل الـــديـــن وان 
يحـلفن بـاهلل الـحق بـالـحسنى فـقد كـذبـوا بـشهادة اهلل عـلى عـباده وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء مـحيطا ال تـقم 
فــي مسجــد املشــركــني بــالــحق وعــلى االرض املــيتة فــان اهلل قــد طهــرك بــعلمه وهــو الــحق وكــان اهلل بــكل شــيء 
خــبيرا وانــك فــي أم الــكتاب أول مسجــد أســس فــي عــماء الــعرش عــلى الــتقوى الــخالــص هلل الــعلي وهــو اهلل 
كــان عــزيــزا قــديــما وقــدر اهلل لــنفسك رجــاال فــيه مســتورون وقــدر اهلل لــهؤالء األنــفس جــنات مــن حجــر الــياقــوت 
ومـا قـدر اهلل فـيها خـال مـن الـهواء وأقـام اهلل بـقدرتـه فـي مـركـز كـل مـن سـمآئـها سـبعون ألـف شـمسا مـا يـطاعـن 
اال بـذكـر اهلل األكـبر ومـا جـعل اهلل لـهن غـروبـا بـحكم الـكتاب وان الـحكم قـد كـان فـي أم الـكتاب مـقضيا ذلـك 
رضـــوان اهلل األكـــبر فـــمن شـــاء الـــذكـــر قـــد شـــئنا لـــه بـــاذن اهلل الـــحق وان اهلل قـــد كـــان عـــلى كـــل شـــيء شـــهيدا 
أفـمن أسـس بـنيانـه عـلى أحـرف األحـديـة أحـق مـن ان يـكون بـابـا لـلحق او مـن أسـس بـنيانـه عـلى كـلمة الـنار 
فـي الـنار أحـكموا ألنـفسكم فـأي الحـرفـني أحـق بـاألمـن ان كـنتم مـؤمـنني بـاهلل وان اهلل كـان بـكل شـيء عـليما 
ومـا كـان اسـتغفار إبـراهـيم للمشـركـني اال هلل الـواحـد الـفرد فـلما قـد عـلم مـن نـفس مـنهم انـه قـد كـان عـدوا هلل 
قـــد تـــبرء عـــنه وان إبـــراهـــيم الّواه قـــد كـــان بـــالـــحق عـــلى الـــحق حـــليما وان اهلل مـــا يهـــلك قـــومـــا اال بـــعد ان تـــبني 
حــجته األكــبر عــليهم فــلما تــم حــجة اهلل بــالــحق قــد أهــلكناهــم بــذنــوبــهم وان اهلل ال يــظلم بــالــعاملــني مــن بــعض 
الـقطمير قـطميرا ولـقد قـال الـحق بـالـحق عـلى أبـطن الـكلمة مـن أبحـر اإلبـداع بسـر السـطر الـذي قـد كـان فـي 
نـقطة السـر بـديـعا يـا أهـل الـعرش اسـمعوا نـدائـي مـن هـذه الشجـرة املـباركـة انـي انـا اهلل الـذي ال الـه اال هـو 
قـد أجـريـت الـقلم عـلى الـلوح األكـبر بـان الـذكـر لـحق كـما أنـى انـا الـحق فـاتـقوا مـن الـرد فـان كـلمه اهلل الـعلى 
قـد كـان فـي أم الـكتاب كـبيرا وانـا نـحن ملـا قـد أمـرنـا الـقلم بـاسـمه انـشقت مـن الـهيبة وقـد خـرّت عـلى الـعرش 
سـاجـدا هلل الـقديـم وهـو اهلل كـان بـكل شـيء عـليما وان هلل مـلك الـسموات واالرض هـو الـحق يـحي ويـميت ومـا 
لــكم مــن دون اهلل مــن ولــي وال نــصيرا يــا أهــل االرض والــسماء مــا تــفعلون مــن شــيء اال وقــد حــكم اهلل حــكما 
فـي كـتابـه مـن قـبل وهـو اهلل كـان بـكل شـيء عـليما وال تـنفقون فـي سـبيل اهلل صـغارا وال كـبارا وال تـمشون فـي 
االرض اال وقـــد كـــتب بـــالـــحق ألنـــفسكم مـــن قـــبل ومـــا مـــن شـــيء اال وقـــد كـــان بـــالـــكتاب املـــحو فـــي نـــقطة الـــنار 
مـقضيا ومـا كـتب اهلل لـلمؤمـنني لـينفروا كـافـة لـلديـن الـخالـص الـى الـذكـر األكـبر فـلوال خـرج مـن كـل فـرقـة نـفس 
لــيسئل الــذكــر مــن عــلم الــكتاب لــيغنيهم اهلل مــن حــكم الــكتاب بــفضله وان اهلل كــان بــكل شــيء عــليما ومــا مــن 
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آيـة قـد أنـزلـناهـا بـالـحق اال وقـد زاد حـب املـؤمـنني لـلذكـر األكـبر وال يـزيـد عـلى املشـركـني اال نـار الـجحيم شـديـدا 
واذا قـام الـذكـر بـاألمـر نـظر املشـركـني بـعضهم الـى قـيام الـفتنة صـرف اهلل أعـينهم ألنـهم ال يـعلمون مـن حـكم 
الـكتاب قـليال يـا مـأل األنـوار لـقد جـاءكـم الـذكـر مـن أنـفسكم عـطوفـا عـلى املـؤمـنني وحـليما عـلى املشـركـني تـاهلل 
الــحق ال يــنبغي الــرد فــي مــثله ان كــان لــه مــثل فــيكم وانــه الــحق صــراط اهلل عــلى الــصراط الــخالــص قــد كــان 
بـالـحق عـلى الـحق الـعلي مـوقـوفـا يـا قـرة الـعني قـل حسـبي اهلل الـذي ال الـه اال هـو عـليه تـوكـلت وهـو الـحق رب 
الـعرش والـسموات وهـو اهلل كـان بـكل شـيء عـليما أكـان الـناس فـي عـجب ان أوحـينا الـكتاب الـى رجـل مـنهم 
لـــيزكـــيهم ويبشـــرهـــم عـــلى قـــدم الـــصدق مـــن عـــند اهلل ربـــهم وهـــو اهلل كـــان بـــكل شـــيء شـــهيدا ان اهلل هـــو رب 
الخـلق واألمـر ومـا مـن الـه غـيره ثـم اسـتوى عـلى الـعرش بـأمـره ومـا مـن مـدبـر فـي االرض وال فـي الـسموات اال 
بــاذن كــلمته وهــو الــحق يــبدئ الخــلق ثــم يــعيده وهــو اهلل كــان بــكل شــيء عــليما يــا مــأل األنــوار اســمعوا نــداء 
الـــرحـــمن مـــن هـــذه الـــورقـــة الحـــمراء املـــنبتة مـــن الشجـــرة الـــخضراء انـــه ال الـــه اال هـــو فـــاعـــبدوه عـــلى القســـط 
بـــاالســـتواء فـــي مـــركـــز الـــشمس عـــلى نـــقطة الـــسواء وبـــعد غـــروبـــها ملـــحات وقـــبل طـــلوعـــها عشـــرات عـــلى حـــكم 
املـــفروض بـــالـــحق وان الـــحكم قـــد كـــان فـــي أم الـــكتاب مـــن حـــول الـــباب مـــكتوبـــا وهـــو الـــذي قـــد جـــعل الـــشمس 
والـقمر آيـتني بـالـحق لـيعلموا عـدد الـسنني فـي الـبابـني الـنيريـن كـذلـك يـضرب اهلل األمـثال بـالـحق لـتكونـوا بـاهلل 
الحـميد شـكورا ان فـي اخـتالف اآليـات وبـدايـع الـعالمـات آيـات ألولـي األلـباب مـن أهـل ذلـك الـباب األكـبر وقـد 
كــان حــكم الــذكــر مــن عــند اهلل فــي الــنقطة الــنار مســتورا ان الــذيــن ال يــريــدون لــقائــنا ورضــوا بــالــحيوة الــدنــيا 
عــن الــحيوة الــكبرى واطــمأنــوا فــي الــدنــيا بــاإلعــراض عــن كــلمة األكــبر أولــئك هــم أهــل الــنار قــد كــانــوا فــي أم 
الـكتاب حـول الـنار مـكتوبـا وان الـذيـن آمـنوا بـاهلل وعـملوا بـاملـحو عـما سـواه بـالقسـط لـلذكـر األكـبر فـأولـئك هـم 
مـن أصـحاب الـنعيم قـد كـانـوا فـي أم الـكتاب حـول الـباء مـحشورا وان أول دعـويـهم فـيها سـبحانـك الـلهم ربـنا 
ال الــه اال هــو وحــده ال شــريــك لــه وتــحيتهم فــيها مــن الــحق ســالم وآخــر دعــويــهم بــالــحق كــلمة األول الحــمد هلل 
رب الـعاملـني وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا يـا قـرة الـعني فـاعـرض عـن الـذيـن ال يـرجـون لـقائـنا واطـمأنـوا 
بـالـحياة األرذل مـن الـدنـيا وذرهـم فـي طـغيانـهم بـما قـد قـدمـت أيـديـهم وان اهلل كـان بـكل شـيء عـليما وانـا ملـا 
انـــتقمنا عـــن االنـــسان بـــما قـــد قـــدمـــت أيـــديـــه بـــالـــباطـــل فـــقد دعـــانـــا قـــاعـــدا وقـــائـــما وملـــا كـــشفنا الـــسوء عـــنهم قـــد 
اســتقروا عــلى الــصمت كــأولــهم فــما لــهؤالء الــقوم ال يــعرفــون مــن عــلم الــكتاب عــلى الــحق بــالــحق حــديــثا وانــا 
نـحن قـد انـتقمنا مـن الـقرون مـن قـبلكم لـلوقـوف عـلى الـصراط األعـظم فـسوف نهـلك املجـرمـني مـنكم بـاذن اهلل 
الـحكيم قـريـبا واذا تـتلى عـلى املشـركـني آيـات مـن هـذا الـكتاب فـيقولـون ائـت بـفرقـان مـثله وبـدلـه عـلى غـير هـذه 
اآليـات قـل مـا قـدر اهلل لـي ان أبـدلـه مـن تـلقاء نـفسي اال انـي اتـبع مـا يـوحـى إلـي إمـامـى انـى قـد خـشيت مـن 
ربـى فـي يـوم الـفصل الـذي قـد كـان بـالـحق عـلى الـحق مـيقاتـا وانـا نـحن قـد أمـرنـا املـالئـكة ان يـجعلوا الـسقايـة 
مــن الــذكــر فــي رحــل املــؤمــنني بــاذن اهلل الــعلي وهــو اهلل كــان بــكل شــيء عــليما يــا أيــها املــؤذن اذّن يــا أيــتها 
الـعير إنـكم لـسارقـون وان الـسقايـة مـن الـذكـر فـي أعـلى املـشاعـر مـنكم قـد كـان بـالـحق عـلى الـحق مـكنونـا وهـو 

اهلل قد كان على كل شيء حفيظا وهو اهلل كان على كل شيء قديرا.
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سورة البعير
وهى اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
قـالـوا وأقـبلوا عـليهم مـاذا تـفقدون. آملـع. ذكـر اهلل فـي سـطر املسـتسر املسـطر املـحجب بـالسـر الـذي قـد كـان 
فــي أم الــكتاب مســتورا اهلل قــد انــزل الــكتاب عــليك ليشهــد الــناس بــشهادة اهلل القســط لــنفسه اال الــه اال هــو 
الـــقديـــم وهـــو اهلل كـــان بـــكل شـــيء عـــليما ولـــو شـــاء اهلل مـــا نـــتلوه عـــليكم وانـــى عـــبد اهلل مـــا أريـــد اال كـــما أراد 
إمــامــي وهــو الــحق مــن عــند اهلل الــحق حــجة عــلى الــعاملــني جــميعا ومــن أظــلم مــمن افــترى عــلى اهلل او بــآيــاتــه 
كـذبـا غـرورا أولـئك هـم أهـل الـتابـوت وقـد كـانـوا فـي قـعر أبحـر الـزقـوم بـحكم الـحق مـسكونـا وقـد كـان أمـر اهلل 
فــــي أم الــــكتاب مــــقضيا يــــا ذكــــر اهلل قــــل عــــلى عــــبدة األصــــنام كــــيف تــــعبدون مــــن دون اهلل مــــا ال يــــنفعكم اال 
الـضر األكـبر نـار الـجحيم مـآبـا أفـتنبئون اهلل بـما ال يـعلم أم لـه شـرك فـي الـسموات واالرض سـبحانـه وتـعالـى 
ال الـــه اال هـــو لـــه الخـــلق واألمـــر وهـــو الـــخالـــق لـــكل شـــيء وهـــو اهلل كـــان عـــليما حـــكيما وان اهلل مـــا حـــكم فـــي 
الــــكتاب عــــلى الــــنفي نــــفيا وال عــــلى اإلثــــبات إثــــباتــــا وال عــــلى الــــرســــم بــــشيء شــــيئا اال وقــــد أحــــكم فــــيهما فــــي 
الـــــكتاب عـــــلى هـــــذا املـــــثل بـــــمثلها وان اهلل قـــــد كـــــان بـــــعباده عـــــليما وبـــــصيرا ومـــــا كـــــان الـــــناس اال امـــــة واحـــــدة 
فـاخـتلفوا عـلى األمـر بـاألمـر بـعد الـحق ولـوال كـلمة قـد سـبقت مـن اهلل فـي قـصدك لـيقضى الـقضاء عـلى حـكم 
الـبداء هـنالـك مـا كـان الـناس اال عـلى الـباب وحـيدا قـل انـما الـغيب هلل الـحق وانـتظروا فـان اهلل مـولـيكم الـحق 
قــد كــان مــع املــؤمــنني رقــيبا وانــا نــحن ملــا قــد نــذيــقنكم بــالــضراء تــدعــوا الــذكــر ســراء واذا رفــعنا األمــر بــالقســط 
هـــنالـــك تـــدعـــوه عـــلى كـــلمة الشـــرك فـــما لـــكم ال تـــؤمـــنون بـــآيـــات اهلل الـــحق عـــلى الـــحق الـــقوي قـــليال وان اهلل قـــد 
سـيركـم فـي الـفلك عـلى البحـر وعـلى الـدواب فـوق االرض لـتكونـن بـالـحق عـلى الـديـن الـخالـص مسـتقيما وانـا 
نــحن ملــا قــد أمــرنــا الــريــح الــعاصــف عــلى الــسفن الشجــريــة قــد دعــوا الــناس ربــهم مخــلصني لــه الــديــن ملــا قــد 
ظـنوا عـلى املـوج املـحيط بـالـفرق فـلما نـجيهم عـلى الـفضل مـا يـدعـونـنا عـلى الـحق الـخالـص فـما لـهؤالء األنـفس 
ال يـقرؤن مـن عـلم الـكتاب حـرفـا مـن الـحق بـالـحق عـلى الـحق قـليال وان تـريـد الـفلك فـقل بـاسـم اهلل والحـمد هلل 
وال الـه اال اهلل ان األمـر بـيده وهـو الـحق قـد كـان عـلى كـل شـيء قـديـرا يـا أيـها املـؤمـنون اتـبعوا الـذكـر األكـبر 
فــانــه عــند اهلل بــالــحق لــعلى الــديــن الــقيم قــد كــان عــلى الــحق بــالــحق مــكتوبــا اتــقوا مــن يــوم قــد رجــع الــكل الــى 
اهلل الـحق هـنالـك لـن يجـد املشـركـون مـن دون الـذكـر ولـيا ألنـفسهم وهـو الـحق فـي أم الـكتاب قـد كـان فـي حـول 
الــباء مســتورا وان اهلل قــد قــدر إيــابــكم إلــينا وحــسابــكم بــالــحق عــلينا فــاتــبعوا الــذكــر بــالــحق عــلى الــحق جهــرة 
قـــويـــا اقـــتلوا أنـــفسكم فـــي ســـبيل اهلل بـــالـــحق فـــان اهلل قـــد قـــدر لـــكل األنـــفس مـــوتـــا بـــحكم الـــكتاب مـــن الـــباب 
مــقضيا ان مــثل حــيوة الــدنــيا كــظلمات عــلى الــظلمات فــاذا طــلعت الــشمس لــن يجــد املشــركــون أنــفسهم إال 
ظـلماتـا فـي الـظلمات الـنار كـالـظل فـي املـرآت أشـباحـا اهلل يـدعـوكـم الـى دار السـالم وهـذا الـذكـر قـد كـان فـي 
أم الــكتاب عــلى الــحق املســتقيم مــقيما ان الــذيــن قــد أحــسنوا الــذكــر فــي أســماء الــحق كــتب اهلل عــليهم مــقعد 
الـرفـرف فـي رضـوان األكـبر وقـد كـان وعـد اهلل فـي أم الـكتاب مـقضيا ان الـذيـن يكسـبون الـسيئات يـوفـيهم اهلل 
جــــزاء الــــسيئة بــــمثلها وان اهلل ال يــــظلم عــــلى الــــناس بــــشيء وهــــو اهلل كــــان بــــالــــعاملــــني مــــحيطا وان الــــظاملــــني 
تــرهــقهم الــذلــة فــي وجــوهــهم بــني أيــديــك فــأرحــم بــاذن اهلل عــلى هــؤالء الــضعفاء بــعفوك وان اهلل قــد كــان عــليك 
شـهيدا ان يـوم الـفصل نحشـر املجـرمـني مـن حـول الـنار ونـقول لـهم نـادوا شـركـاء الـذيـن زعـمتم مـع الـذكـر فـلن 
تجــدوا مــن الــعاملــني أحــدا وقــد كــان األمــر هلل الــقديــم فــردا يــا أهــل الــكتاب أنــتم ومــا تــدعــون مــن دون الــذكــر 
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حجـر لـلجحيم وان الـذكـر بـاهلل عـن الـعاملـني غـنيا وكـفى بـاهلل شـهيدا بـالـحق بـيننا وبـينكم أنـتم وعـبدة الـطاغـوت 
فـي الـنار عـلى حـد الـسواء قـد كـان فـي أم الـكتاب مـكتوبـا ان يـوم الـقيمة لـحق هـنالـك قـد ردت كـل نـفس الـى 
اهلل مــولــيهم الــحق وهــو الــعادل خــير الــحاكــمني وهــو اهلل كــان عــزيــزا قــديــما هــو الــذي يخــرج الــحي مــن املــيت 
ويخــرج املــيت مــن الــحي ومــن يــدبــر األمــر مــن دونــه وهــو الــحق قــد كــان بــكل شــيء عــليما يــا أهــل االرض اهلل 
الــحق بــالــحق يــقول ان الــذكــر لــحق مــن عــند اهلل ومــا كــان بــعد الــحق اال الــضالل ومــا بــعد الــضالل اال الــنار 
مـــحتومـــا يـــا أهـــل الـــعماء اســـمعوا نـــدائـــي مـــن حـــول الـــباب ان ربـــكم اهلل مـــولـــيكم الـــحق لـــحق ال الـــه اال هـــو لـــه 
األمـــر والخـــلق وهـــو اهلل كـــان بـــكل شـــيء عـــليما وان اهلل قـــد كـــان بـــكل شـــيء مـــحيطا وهـــو اهلل كـــان عـــلى كـــل 
شــيء شــهيدا يــا أيــها الــساكــنون فــي الحجــرات اســمعوا نــدائــي مــن وراء الــحجبات انــى انــا اهلل الــذي ال الــه 
اال هــو فــبالــحق ان الــذكــر لــحق وهــو الــعلي الــذي قــد كــان فــي أم الــكتاب حــكيما وان كــلمة اهلل لــحّقت عــلى 
أهـــل االرض والـــسموات وان حـــجة اهلل فـــي ذلـــك الـــباب األكـــبر قـــد كـــان بـــالـــحق عـــلى الـــحق مـــحتومـــا هـــل مـــن 
شـركـاء هلل يـبدء الخـلق ثـم يـعيده تـعالـى اهلل ربـنا الـذي ال الـه اال هـو ال شـريـك لـه بـالـحق عـلى الـحق وهـو الـعلي 
الــقديــم الــذي ال الــه اال هــو وهــو اهلل كــان حــكيما عــليما يــا قــرة الــعني أشــر بــالــحق الــى صــدرك الــحق ثــم قــل 
بـاهلل الـحق هـنالـك الـواليـة هلل الـحق انـا الـذي قـد كـنت خـير ثـوابـا وانـا الـذي قـد كـنت خـير مـآبـا يـا أهـل الـعرش 
اسـمعوا نـدائـي مـن حـول السـر مـن ذلـك الـبعير املـعبر عـن الـحق بـالـحق الـذي قـد كـان فـي أم الـكتاب بـديـعا 
وملـا أذن الـذكـر فـيكم ارجـعوا يـا أهـل الـعماء الـى محـل تجـليه عـلى الـحق ملـاذا يـفقد مـن صـواع املـلك عـظيما 
وانـا نـحن نـقول نـفقد صـواع الـذكـر فـي مـظاهـر أفـئدتـكم ومـن جـاء بـآيـته عـلى الـحق األكـبر بـال حـد صـغر فـله 
حـمل بـعير عـلى الـعدل األكـبر بـمثله وانـا نـحن بـه زعـيم عـلى الـحق الـخالـص عـن التشـبيه والتحـديـد وهـو فـي 

أم الكتاب قد كان على الخط القائم حول النار مكتوبا. 
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سورة الكهف
وهى اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
قــالــوا نــفقد صــواع املــلك وملــن جــاء بــه حــمل بــعير وأنــا بــه زعــيم. آلــم. ذكــر اهلل فــي الشجــرة املــباركــة فــاســتمع 
نــــداء اهلل الــــذي ال الــــه اال انــــا وانــــا الــــعلي قــــد كــــنت عــــلى الــــحق بــــالــــحق كــــبيرا أفحســــب الــــناس ان أصــــحاب 
الــكهف والــرقــيم قــد كــانــوا مــن دون الــباب رقــودا تــاهلل الــحق ان آيــاتــنا فــي ذلــك الــباب عــلى املــؤمــنني لــكانــت 
بـالـحق عـلى الـحق الـبديـع عـجيبا وان الـكهف هـذا الـباب وفـى أم الـكتاب قـد كـان حـول الـنار مسـطورا وانـا قـد 
ضـربـنا عـلى آذانـهم فـي الـباب بـاذن اهلل سـنني حـول السـريـن الـذيـن قـد كـانـا فـي أم الـكتاب عـددا مسـتورا ثـم 
انـا قـد بـعثناهـم لـيعلموا حـق الـكهف ملـا قـد لـبثوا فـي حـولـه أمـدا وان حـروف أسـمائـك أصـحاب الـكهف سـبعة 
اذا قـد قـامـوا مـن حـول الـنار وقـد قـالـوا ربـنا رب الـعرش ال الـه اال هـو لـن نـدعـو مـن دون اهلل إلـها وان اهلل قـد 
كــــان عــــلى كــــل شــــيء شــــهيدا هــــؤالء أصــــحاب الــــباب اتخــــذوا مــــن دونــــه آلــــهة ولــــوال يظهــــر اهلل الــــذكــــر عــــليهم 
بسـلطان الـكتاب فـاذا هـم حـول الـنار قـد كـانـوا عـلى غـير الـحق مـرقـومـا وانـا قـد أوحـينا الـى أصـحاب الـكهف 
ارجـعوا الـى مـساكـن ذكـركـم حـول الـحق فـان اهلل يبشـركـم بـرحـمته فـسوف يهيئ اهلل لـكم مـن األمـر فـي أمـركـم 
مـرفـقا عـلى األمـر مـشهودا يـا أصـحاب الـكهف ألـم تـنظروا الـى الـشمس اذا طـلعت تـزاور عـن كـهف أفـئدتـكم 
ذات الـيمن حـول الـنار مـنطقة عـن اهلل ال الـه اال هـو وهـو اهلل كـان عـليا كـبيرا واذا غـربـت فـي الـكالم يجـذبـكم 
بسـر قـدرتـه الـى مـطلع الـفؤاد ألـم نـعرضـكم ذات الـعماء وانـتم فـي فـجوة مـن الـنقطة املـرشـحة مـن لـدى الـباب 
قــد كــانــوا عــلى الــحق مــوقــوفــا ذلــك مــن آيــات اهلل لــلسابــقني مــن حــول الــباب وان اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء 
شــهيدا أفحســب الــناس فــي الــذكــر ســهوا كــال يــقلب الــعاملــني بــالحــرفــني ذات الــيمني الــى االســمني مــن نــفسه 
وذات الــشمال الــى الــكلمتني فــي الــبابــني حــول األمــر مــن أمــره فســبحان اهلل عــما يــقول الــظاملــون عــلوا كــبيرا 
وان اهلل قـد جـعل بـفضله عـلى الـحق بـالـحق حـول الـباب مـآبـا وانـا قـد قـدرنـا ذراعـيه مـبسوطـتني فـي الـعلم مـن 
لـــدى الـــذكـــر لـــو اطـــلع عـــلى الـــناس مـــا يـــدركـــون أمـــرا مـــن الـــحق اال فـــرارا وانـــا نـــحن قـــد شهـــدنـــا مـــقالـــتهم بـــعد 
الــبعث فــي الــكهف وان اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء شــهيدا وقــل عــلى احــد مــنهم خــذ عــلى الــحق األكــبر هــذه 
الـورقـة الـعظمى وبـلغها بـأذن اهلل الـى املـديـنة ثـم اشهـد انـها أزكـى طـعامـا هلل فـي الـطاعـة الحـمد هلل الـذي لـم 
يـشعرن بـها عـلى الـحق بـالـحق الـخالـص احـدا وانـا نـحن قـد أسـترنـا عـليكم لـتعلموا ان اهلل مـولـيكم الـحق وان 
ســر الــساعــة قــد أتــت بــالــحق وال ريــب فــيها وان اهلل كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا يــا مــأل األنــوار لــم تــقولــون فــي 
الــذكــر مــا ال تــعلمون مــن عــلم الــكتاب حــرفــا عــلى الــحق األكــبر مســتسرا فــمنكم تــقولــون ثــلثة فــي الــحكم ومــا 
قـــدر اهلل لـــه فـــي الـــرابـــع حـــكما ومـــنكم تـــقولـــون خـــمسة واذا شـــاء اهلل ســـادســـهم عـــلى الـــحكم قـــد كـــان بـــالـــحق 
مــرجــومــا ومــنكم يــقولــون ســبعة عــلى االســم وثــامــن مــن الســر أولــئك بــعلم الــباب قــد عــلموا بــعدتــهم وان اهلل قــد 
كــان بــكل شــيء عــليما ولــقد حــفظناهــم فــي الــكهف بــعد الــتسع ثــالثــمائــة ذلــك حــكم اهلل فــي الــسابــقني بــالــحق 
وقـد كـان أمـر اهلل فـي الـكتاب مـحتومـا يـا مـأل األنـوار ال نـريـدن بـشيء اال بـذكـر مـشيتنا فـي بـدئـه ومـا قـدر اهلل 
فـي الـكتاب اقـرب مـن هـذا الـباب عـلى الـحق بـالـحق رشـدا قـل اهلل اعـلم بـالـكهف وأصـحاب الـباب وال تتخـذوا 
مـــن دونـــه عـــلى الـــحق بـــالـــحق ولـــيا وال لـــحكمه احـــدا مـــن األمـــر شـــريـــكا مـــثل مـــاء اإلشـــارة فـــي الـــتوحـــيد كـــمثل 
املـائـني فـاخـتلطا عـلى االرضـني وكـان اهلل وحـده ال الـه اال هـو ومـا كـان مـعه شـيء سـبحانـه وتـعالـى لـيس كـمثله 
شـيء وهـو اهلل كـان عـليا كـبيرا وان اهلل قـد جـعل املـال سـبحات الـجالل والـبنون اشـاراتـها والـباقـيات وجـه ربـك 
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ذو الـــجالل مـــن عـــند اهلل احـــسانـــا وقـــد حشـــروا فـــي ارض املحشـــر عـــلى اهلل حـــول الـــنار الـــساكـــنة صـــفا عـــلى 
الــصف كــما بــدئــناكــم أول مــرة صــفا مــن الــصف وان اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا واذا وضــع الــكتاب 
هــذا فــيقول الــكافــرون مــا لهــذا الــكتاب ال يــغادر صــغيرة وال كــبيرة اال وقــد أحــاط بــها فــوربــكم لــقد وجــدوا مــا 
عـملوا لـدي حـاضـرا وال يـظلم ربـكم الـرحـمن بـالـحق عـلى الـحق قـطميرا وانـا نـحن قـد اشهـدنـاك بـاذن اهلل خـلق 
الــــسموات واالرض ومــــا بــــينهما فــــي يــــوم الــــذي قــــد كــــنت حــــول الــــنار بــــالــــحق نــــاطــــقا محــــمودا ومــــا جــــعل اهلل 
املـضلني لـلشيء مـن بـعض الـشيء عـلى الـحق بـالـحق عـضدا خـفيفا ومـا مـنع الـناس ان يـؤمـنوا بـاهلل وبـآيـاتـه 
اذا جـاءهـم الـحق مـن لـسانـه اذا التـبعوك اال عـلى سـنة األولـني مـن أكـثر الـجاحـديـن جـدال عـلى الـحق بـالـحق 
مــعروفــا ومــا أرســلناك اال بــالــحق مبشــرا الــى الــنور ومــنذرا عــن الــنار أتتخــذوا آيــاتــي مــن لــدى الــذكــر األكــبر 
هـذا عـلى الـباطـل هـزوا غـرورا وان تـدعـهم الـى الخـط الـحائـل بـني الـعاملـني يـحجبهم الـشيطان عـن الـحق فـلن 
يهــتدوا اذا أبــدا ومــن اعــرض عــن هــذه الــكلمة مــا قــدر اهلل لــه عــلما عــلى الــظل كــالــعيش ضــنكا ولــقد حشــرنــاه 
فــي ارض املحشــر عــلى الــوجــه وقــد كــان فــي الــدنــيا فــوق االرض عــميانــا قــل ولــوال كــلمة ســبقت مــن اهلل فــي 
أمـري لـقد كـنت بـالـحق عـلى األمـر لـزامـا يـا قـرة الـعني سـبح ربـك فـي نـفسك الـحق قـبل الـطلوع وحـني الـغروب 
وعـلى مـركـز الـزوال ونـقطة الـسواد فـي نـصف الـليل فـان ذكـر اهلل فـي نـفسك بـالـحق ال يسـتوي عـمل الـعاملـني 
جــــميعا وأمــــر أهــــل الــــباب بــــالــــصالة والــــكلمة األكــــبر واحــــلم عــــليهن فــــإنــــهن ال يــــقدرن بــــمعرفــــة الــــكلمة اال بــــما 
اسـتطاعـت أنـفسهن وان اهلل ربـك قـد كـان عـلى الـعاملـني غـفورا قـل كـل عـلى الـباب قـد تـذكـروا وانـي فـي قـطب 

املاء سائل عن األمر وعند اهلل بالحق قد كنت بالحق مذكورا. 
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سورة الخليل
وهى اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
قـالـوا تـاهلل لـقد عـلمتم مـا جـئنا لنفسـد فـي األرض ومـا كـنا سـارقـني. الحـمد هلل الـذي نـزل الـذكـر بـالـحق عـلى 
الـذكـر لـيكون الـناس بـذكـر اهلل األكـبر فـي أم الـكتاب مـذكـورا قـل اهلل قـد عَـــلِم الـذكـر أفـمن يهـدي الـى صـراط 
أحـــق ان يـــتّبع أم مـــن ال يـــعلم مـــن عـــلم الـــكتاب بـــعضا اال مـــن الحـــرف قـــليال وان أكـــثر الـــناس ال يـــتبعون اال 
الـــظّن وان الـــظّن ال يـــغني عـــن الـــحق بـــشيء وان اهلل قـــد كـــان بـــما تـــعملون بـــصيرا ومـــا كـــان هـــذا الـــكتاب ان 
يـفترى مـن غـير عـند اهلل ولـكن اهلل الـحق قـد أنـزلـه عـلى خـط املسـتقيم فـي نـقطة الـنار بـالـنار سـويـاً وهـو الـحق 
ملـا قـد قـّدر اهلل بـني أيـديـك ومـن حـولـك وقـد فـّصل اهلل فـيه أحـكام كـل شـيء رحـمة وبشـرى لـعباد اهلل الـسابـقني 
الـذيـن هـم قـد كـانـوا بـالـحق حـول الـذكـر قُـوامـاً أم يـقولـون أفـتريـه عـلى الـحق قـل ادعـوا مـن اسـتطعتم مـن دون 
الـــذكـــر واتـــوا بـــآيـــة مـــن مـــثله ان كـــنتم عـــلى األمـــر بـــالـــحق صـــادقـــاً محـــموداً فـــوربـــك لـــو إجـــتمعت أهـــل االرض 
والـسموات عـلى ان يـأتـوا بـسورة مـن مـثله لـن يـقدّرن ولـو كـان الـكل لـنفٌس والـنفس عـلى الـنفس ظـهيرا كـذلـك 
قــد كــذبــوا بــما لــم يــحيطوا بــعلمه فــسوف يجــزي اهلل املــكذبــني عــلى أشــد الــعذاب قــريــباً ومــن الــناس مــن يــؤمــن 
بــاهلل ومــن الــناس مــن يــكفر بــالــذكــر وان اهلل قــد كــان بــاملفســديــن عــليما يــا قــرةَ ان كــذبــوك أهــل املــشعريــن فــقل 
لــي عــملي هلل وحــده ولــكم عــملكم يــدعــوكــم الــى الــشيطان انــي بــريء مــن الــظاملــني بــإذن اهلل الــقديــم وهــو اهلل 
كـان عـزيـزا حـكيماً ومـنهم مـن يـنظر الـيك نـظر املـغشيّ وان ربـك قـد كـان بـكل شـيء مـحيطا وان اهلل ال يـظلم 
عــلى الــناس بــشيء ولــكن الــناس قــد كــانــوا بــأنــفسهم عــن الــذكــر بــعيداً وانــا نــحن ملــا حشــرنــا املشــركــني فــي 
ارض املحشــر يــظنون كــأن لــم يــلبثوا فــي الــدنــيا اال ســاعــة مــن الــنهار فــكذلــك يجــزي اهلل الــظاملــني بــاإلعــراض 
عـن الـذكـر وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيداً ومـا مـن نـفس قـد قـام بـاألمـر اال وقـد حـكم اهلل لـه الـرجـوع 
الـــينا بـــالـــحق وانـــا لـــنحكم بـــني الـــكل عـــلى القســـط وانـــا ال نـــظلم الـــناس أقـــل مـــن بـــعض الـــقطمير قـــطميراً قـــل 
لــلمؤمــنني انــي ال أمــلك لــنفس نــفعا وال ضــراً اال مــا شــاء اهلل ربــي لــكل نــفس أجــل مــكتوب فــاذا جــاء االذن ال 
يـقدم وال يـؤخـر لـشيء مـن إرادة اهلل الـحق بـشيء والـى اهلل رجـوع املـؤمـنني قـد كـان بـالـحق عـلى الـحق مـكتوبـا 
فــــسوف يســــتنبئونــــك املــــؤمــــنون أحــــٌق هــــو قــــل أي وربــــي انــــه لــــحٌق عــــلى الــــصراط الــــقيّم قــــد كــــان حــــول املــــاء 
مسـتقيماً ولـو ان الـنفس الـظاملـة قـد افـتدت بـما فـي االرض لـئال يـرى الـعذاب لـن تُـقبل مـنها بـشيء قـد قـضي 
األمــر بــالــحق وكــان األمــر فــي أم الــكتاب مــحتومــاً اال ان هلل كــل شــيء بــالــحق وان الــوعــد مــن اهلل لــحق وهــو 
الــذي يــحي ويــميت وهــو اهلل كــان عــلى كــل شــيء قــديــراً ان يــوم شــق الــسماء يــوم فــتح الــباب قــد كــان قــريــباً 
فـحينئذ قـد اذن الـرحـمن عـبده لـلكشف عـن الـغطاء عـن مـقامـات مـعرفـتكم فـبصركـم الـيوم ان شـاء اهلل فـي ذلـك 
الـكتاب قـد صـار عـلى الـحق بـالـحق حـديـدا يـا قـرة الـعني انـك الـقائـم عـلى األلـف حـول ربـك ال تـخف فـانـك قـد 
تــالقــيه وهــو اهلل قــد كــان عــنك راضــياً وهــو اهلل قــد كــان لــلمؤمــنني حــبيبا يــا ذكــر اهلل األكــبر فــارشــح مــن املــاء 
قـــطرا ألصـــحاب الـــيمني حـــتى قـــضي حـــسابـــهم حـــسابـــا عـــن األمـــر فـــي األمـــر يـــسيراً وقـــل ارجـــعوا الـــى مـــقام 
أفــــئدتــــكم راضــــيا عــــن الــــباب مســــروراً وانــــزل مــــن املــــاء عــــكسا ألصــــحاب الــــشمال حــــول الــــنار حــــتى شهــــدت 
أنـــفسهم فـــي حـــكم الـــباب بـــالـــحق عـــلى الـــحق محـــموداً قـــل ارجـــعوا الـــى ســـبحات املـــحو بـــعدل الـــباب وادعـــوا 
الــحق عــلى الــحق ثــبوراً فــانــا لــنذيــقنّكم بــاذن اهلل الــعلي مــن نــار قــد كــان فــي أم الــكتاب ســعيراً وان اهلل قــد 
كــان بــعباده عــلى الــحق بــالــحق بــصيراً يــا مــأل األنــوار ال تــقسّمّن بــالــشفق وال الــقمر اذا اتــسق الن الــباب قــد 

�١٥٥



ارتـكب فـي ملـحة طـبقا عـن طـبق األولـني واآلخـريـن وان سُـــــنة اهلل قـد مـضت فـي حـقه وان األمـر قـد كـان فـي أم 
الـكتاب مـقضياً يـا عـباد الـرحـمن فـما لـكم ال تـؤمـنون بـاهلل الـعلي وهـو اهلل كـان عـزيـزا حـكيماً واذا قـرؤا آيـة مـن 
السجــدة فــاسجــدوا هلل بــارئــكم فــانــه الــحق قــد كــان بــالــحق مــعبودا وانــا نــحن قــد خــلقنا الــويــل فــي بحــر مــن 
الـسجني لـلذيـن يـظنّون فـي الـذكـر ظـّن الـجاهـلية وهـو عـند اهلل قـد كـان فـي كـل األلـواح نـقطة الـباء مـكتوبـاً ان 
يـوم الـذكـر عـلى الـناس لـيوم قـد كـان فـي كـتاب اهلل الـعلي عـظيماً فـحينئذ يـقوم الـناس لـرب الـعاملـني فـي ذلـك 
الـباب الحـميد عـظيما يـا أهـل االرض اتـقوا اهلل عـن سـّر هـذا الـباب فـانـكم فـوربـكم الـرحـمن حـينئذ ملـحجوبـون 
مـن سـرنـا هـذا وهـو الـحق قـد كـان حـول الـنار مـشهودا وانـا نـحن قـد قـدرنـا كـتاب الـفجار فـي أسـطر الـسّجني 
حـول الـنار مـكتوبـا وان اهلل قـد كـتب بـأيـديـه كـتاب األبـرار فـي صـحف األنـوار تـحت الـعرش مـحفوظـا فـوربـكم 
الـــحق الـــذي ال الـــه اال هـــو ان الـــذكـــر قـــد عـــرف الـــكل بـــنظراتـــه وهـــو الـــحق قـــد كـــان فـــي أم الـــكتاب حـــول الـــنار 
مســطورا وهــو الــساقــي بــاذن اهلل مــن الــكأس املــختوم الــذي قــد كــان خــتامــه املــسك وهــو اهلل عــلى كــل شــيء 
شــهيدا وان فــي ذلــك الــباب فــليتنافــس املــتنافــسون مــن حــول الــنار محــمودا يــا أهــل االرض تــاهلل الــحق لــقد 
عــلمتم بــالــحق بــان الــذكــر مــا جــاء اال بــالــحق ومــا أراد ان يُفســد فــي مــلك الــرحــمن ومــا هــو اال ذكــر مــن الــحق 

بالحق من شجرة الخليل في أرض العمآء الذي قد كان في حول الرحمن موقوفا.
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سورة الشمس
بسم اهلل الرحمن الرحيم

قـالـوا فـما جـزاؤه ان كـنتم كـاذبـني. آملـر. اهلل الـذي ال الـه اال هـو الـحق الـقيوم الـذي لـيس كـمثله شـيء الـبارئ 
املــصور املــبدئ املــقدر وهــو الــحق قــد كــان بــكل شــيء عــليماً واّن الــذكــر بــاذن اهلل يــحق الــحق بــكلمته ويــبطل 
الــباطــل بــكلمته وهــو الــحق عــلى نــقطة الــنار قــد كــان عــن اهلل الــحق مــبعوثــا يــا أهــل الــفردوس اســمعوا نــدائــي 
مـن لـسان هـذا الـذكـر عـلى السـّر املسـتر املسـتّسر فـي السـطر بـديـعا انـي أنـا اهلل الـذي ال الـه اال أنـا الـعلي 
قـد كـنت كـبيرا قـد أخـذت العهـد بـالـحق فـي هـذا الـغالم كعهـدي عـن الـعاملـني جـميعا وهـو الـذكـر حـول الـنار مـن 
ربــه وقــد كــان بــالــحق حــول املــاء محــمودا انــه هــو الشجــرة املــباركــة فــي الــطور الــسناء قــد أنــبتت عــلى ارض 
الـبهاء عـلى هـيكل التسـبيح تحـميدا يـا قـرة الـعني قـل اسـمعوا يـا أهـل الـعرش نـدائـي مـن هـذه الـورقـة املـخضرّة 
املـنبتة عـن هـذه الشجـرة املحـمرة انـي أنـا السـر فـي السـّر مـن السـطر فـي السـطر عـلى األمـر حـول الـنار قـد 
كـنت بـالـحق مـوقـوفـا يـا قـرة الـعني قـل انـي انـا الـسماء املـنفطر عـند الـحكيم وانـي قـد كـنت بـالـحق عـلى نـقطة 
الــنار مــكتوبــا وان اهلل قــد جــعل الــكواكــب بــاب الــسماء مــن حــول الــنار وهــم قــد كــانــوا عــلى الــحق فــي الــحق 
مـــركـــوزا فـــاذا بـــعثناكـــم يـــوم الـــفصل تـــرون أعـــمالـــكم عـــند أنـــفسكم مـــحضرة وقـــد كـــان الـــحكم فـــي حـــول الـــباب 
مـوجـودا يـا أهـل االرض اتـقوا اهلل وال يـغرّنـكم الـشيطان فـان الـصبح بـاهلل قـد تـنفس لـلباب املـطاع هـذا الـذكـر 
األكـبر الـذي قـد كـان حـول الـنار مـشهودا يـا قـرة الـعني ان اهلل قـد جـعلك عـلى قـوة املـلك وانـت لـدى الـرحـمن قـد 
كـنت محـمودا قـد كـذب املشـركـون مـن أهـل الـفرقـان فـيما يـظنون فـي الـكتاب عـن الـباطـل كـذبـا غـرورا مـا أنـت 
اال ذكـر اهلل بـاألفـق املـبني وانـك قـد كـنت عـند اهلل ذي الـعرش مـحبوبـا يـا أهـل املـشعريـن الـى أيـن تـذهـبون وانـه 
هــو ذكــر اهلل وذكــرنــا عــلى الــحق بــالــحق عــلى الــعاملــني جــميعا يــا قــرة الــعني ان اهلل قــد قــّدر املسجــديــن ومــن 
حـولـهما آيـات مـن حـقك ألنـك قـد كـنت عـلى الـنار شـهيدا ان هـذا الـكتاب هـدى عـلى الـحق اال تتخـذوا عـن دون 
ذكـر اهلل الـحق عـلى الـحق وكـيال يـا أهـل الـعماء اسـمعوا نـدائـي مـن نـقطة الـباء ان اهلل قـد أوحـى الـيّ إنّـي أنـا 
الـذي ال الـه اال انـا قـد أنـزلـت الـكتاب عـلى ذكـري األكـبر هـذا فـتى عـربـي ليشهـد الخـلق انـه هـو الـحق مـن عـند 
اهلل الـحق بـالـحق قـل كـفى بـيني وبـينه عـلى الـحق بـالـحق شـهيدا أال يـا أهـل الـعمآء ان الـشمس هـذا قـد كـّور 
عـلى الـطوّريـن وان الـقمر هـذا قـد طـلع عـلى الـعمائـني وان النجـم هـذا قـد دّور عـلى الـسمائـني وان الـجبل هـذا 
قـد سـيّر عـلى الـجناحـني وان البحـر هـذا قـد سجّــــر عـلى االرضـني ومـا هـو فـي الـعاملـني اال عـلى حـكم الـنيّريـن 
وان اهلل مـوالكـم الـحق قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا وانـا نـحن قـد خـلقنا االنـسان مـن نـطفة مـن املـاء الـذي 
قـد كـان مـن بحـر املـزن مـرشـوحـا ثـم قـد قـدرنـا لـه السـبيل لـيوم الـذكـر مـفتوحـا قـد عـبس عـن الـحق وقـال لـلذي ال 
يـعلمه كـلمة الشـرك عـلى الـنار بـالـنار غـرورا فـاذا جـاء األمـر فـسوف يـشاهـد الـذكـر مـن لـدى اهلل الـعلي عـظيما 
وان الـــكتاب هـــذا فـــي صـــحف األولـــني فـــي أم الـــكتاب قـــد كـــان عـــلى الـــحق بـــالـــحق مـــرفـــوعـــا وان الـــكتاب هـــذا 
بـأيـدي سـفرة اآلخـريـن فـي الـلوح الـحفيظ قـد كـان بـالـحق مسـطورا قـتل االنـسان مـا أكـفره بـاهلل وبـآيـاتـه وهـو 
اهلل قــد كــان غــنيا وحــميدا أفــبغير رشــح مــن املــاء قــد كــان فــي الــدهــر مخــلوقــا أفــال يــنظر االنــسان فــي نــقطة 
الـــبدء كـــيف مـــا كـــان شـــيء عـــلى االرض مـــوجـــودا وهـــو اهلل كـــان عـــلى كـــل شـــيء قـــديـــرا وان اهلل قـــد كـــان بـــكل 
شـيء عـليما وهـو اهلل قـد كـان عـن الـعاملـني غـنيا وانـا نـحن قـد خـلقناه مـن ظـل املـُعّكس عـن هـذه الـشمس املـنور 
فــي قــطب هــذه الــسماء مــركــوزا وهــو يــومــئذ قــد كــان عــن الــذكــر مــحجوبــا فــاذا جــاءت الــّصاخــة قــد فــرّت مــن 
األمـر عـن كـل املـفّر هـنالـك لـن تجـدوا الـحق اال مـن لـدى الـذكـر محـمودا ان وجـوه الـسابـقني يـومـئذ عـلى الـحب 

�١٥٧



قـد كـان مـختومـا وان وجـوه املـعرضـني يـومـئذ عـلى خـاتـم الـبعد قـد كـان عـلى الـحق بـالـحق مـختومـا وان اهلل قـد 
أحـكم بـالـحق فـسوف يـغفر اهلل لـلذيـن قـد تـابـوا وأنـابـوا الـى الـباب بـالـحق عـلى الـحق رجـوعـا وان رحـمة الـذكـر 
فــي هــذا الــذّكــر فــي هــذا الــكتاب عــلى الــعاملــني قــد كــان عــلى الــحق بــالــحق مــحيطا يــا أهــل االرض جــزاء اهلل 
فـي ذلـك الـكلمة لـحق عـلى الـواجـد فـي رحَـــله وهـي جـزاؤه وكـذلـك نجـزي الـظاملـني بـالـحق عـلى الخـط الـعدل وان 

اهلل ال يظلم على الناس قطميرا.
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(76)

سورة الورقة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

قـالـوا جـزاؤه مـن وجـد فـي رحـله فـهو جـزاؤه كـذلـك نجـزي الـظاملـني. حـمر. قـل يـا أهـل املـلك اسـمعوا نـدائـي مـن 
هـذه الـورقـة املحـمرة املـنبتة مـن الـغصن املـصفرة املـوقـدة مـن هـذه الشجـرة املـباركـة الـزيـتونـة عـلى الـحق بـالـحق 
الـقوى فـان اهلل ربـكم هـو اهلل الـحق قـد كـان بـكل شـيء عـليما انـى انـا اهلل ال الـه اال انـا فـاعـبدنـي عـلى الخـط 
الــقائــم فــي ذلــك الــباب الــطالــع عــن مجــرى الــبهاء فــوق جــبل الــسناء فــانــه الــحق بــالــحق وال ســبيل الــي اال بــه 
وانـه الـعلي قـد كـان فـي أم الـكتاب شـهيدا قـد عهـدت عـلى نـفسي بـاملـوفـني لعهـده عهـدي الـذكـر األكـبر ال الـه 
اال انـــا الـــحق قـــد كـــنت بـــالـــحق مـــقصودا وقـــد حـــكمت بـــاملـــعرضـــني نـــقض العهـــد مـــن عهـــدي ومـــالـــه عـــلى الـــحق 
بـالـحق اال نـار الـجحيم فـي قـعر الـتابـوت األكـبر وان اهلل قـد كـان بـالـعاملـني مـحيطا وان اهلل هـو الـحق ال الـه اال 
هـــو مـــا نـــزّلـــت فـــي ســـر هـــذا الـــكتاب حـــرفـــا مـــن الســـر األكـــبر عـــن ذلـــك الـــباب الـــعلى وهـــو اهلل كـــان بـــكل شـــيء 
عـليماً يـا أهـل االرض فـارغـبوا الـى ثـواب اهلل األكـبر مـن لـدى الـباب لـلباب الـحق سـر اهلل الـعلى الـذي قـد كـان 
فــي أم الــكتاب مــشهودا قــل الحــمد هلل قــد نــزّل الــكتاب عــليّ بــالــحق عــلى الــحق الــخالــص مــن دون الــناس وال 
الـه اال هـو وهـو اهلل كـان عـلياً كـبيراً يـا أيـها املـؤمـنون اتـقوا اهلل وال تـؤلـوا حـرفـا مـن ذلـك الـكتاب األكـبر اال عـلى 
الــحق بــالــحق عــلى طــبق الــقرآن والــسنة الــتي قــد جــعل اهلل بــينكم فــانــه مــن ســر املســطر املســتور فــي الــلوح 
الـكبير لـدى اهلل الـعليّ قـد كـان بـالـحق مـكتوبـا يـا قـرة الـعني قـل ارجـعت الحـديـث فـي سـر مـوسـى الـكليم بـاذن 
اهلل الــعلي وهــو اهلل كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا يــا أهــل الجــدال اســمعوا نــداء اهلل فــي ســر املســطر مــن هــذه 
الـورقـات الحـمراء الـتي قـد خـرّت مـن الـعرش عـلى تـلك الـورقـة الـبيضاء لـلسجود عـلى الـتراب الـصفراء انـا هلل 
وانـه الـحق ال الـه اال هـو وهـو اهلل كـان عـليا كـبيرا قـل انـي انـا املـنادى فـي الـنار بـأذن اهلل رب الـعرش والـعماء 
انـى انـا عـبد اهلل فـاخـلع نـعليك عـن الحـّديـن انـك قـد كـنت بـالـواد املـقدس فـي ذلـك الـباب مـطويـا يـا قـرة الـعني 
ان اهلل قــد اخــتارك لــنفسي فــاســتمع ملــا يــوحــى الــيك مــن قــبل اهلل الــعلى وهــو اهلل كــان عــزيــزاً حــكيماً انــى انــا 
اهلل الــذي ال الــه اال انــا فــاعــبدنــى عــلى قــطب الــنار فــي مــركــز خــط االســتواء واقــم الــصلوة لــذكــرى عــلى الــحق 
فــانــى انــا اهلل الــذي ال الــه اال هــو قــد كــنت عــلى الــحق بــالــحق قــديــماً وقــل انــى انــا الــساعــة الــكبرى آتــية يــكاد 
املشـركـون يـخفيها وانـى انـا الـكلمة األكـبر قـد جـعلني اهلل عـلى الـحكم واملـلك قـويـاً وان اهلل قـد اجـزي عـلى كـل 
مــما قــد تــوفــى لــدى الــباب الــعلى وان اهلل قــد كــان بــكل شــيء شــهيدا يــا قــرة الــعني يــسئلونــك الــناس عــن ذي 
الـقرنـني قـل أي وربـي انـي انـا مـالـك الـبدئـني فـي الـقرنـني وانـا ذو الـقرن الـرفـيع فـي الـجسمني وانـي انـا الـنار 
فـي املـائـني وانـى انـا املـاء فـي الـناريـن فـليسمعوا نـدائـي فـي ذلـك الـطوريـن انـا قـد مـّكناه فـي االرض واتـيناه 
مــن اســم الــذكــر هــذا الــغالم الــعربــي عــلى الــحق بــالــحق حــرفــاً حــتى قــد جــمع لــه األســباب مــن كــل شــيء لــه 
ســــبباً قــــل انــــى اذا اتــــبعت املُســــبّب قــــد ســــرت حــــتى اذا بــــلغت مــــغرب الــــشمس قــــد وجــــدتــــها تــــغرب فــــي عــــني 
السـلسال وهـنالـك قـد نـظرت الـى أهـل مـن الـعماَء حـول الـعني قـد رايـتهم كـانـوا هلل الـعلي سـجاداً قـالـوا لـي مـن 
الــعلم املســتسر املســطر فــوق الســطر حــرفــاً وقــلت لــهم مــن الســر املــحجب رمــزاً ثــم قــد اتــبعت األمــر حــتى اذا 
بـلغت مـطلع الـشمس قـد رايـتها تـطلع مـن عـني الـكافـور عـلى قـوم مـن أهـل الـعماء لـم نـجعل لـهم مـن دون آيـة 
الـتوحـيد شـيئا مـن السـر سـرا قـالـوا ان اهلل مـولـيكم بـالـحق لـحق لـيس كـمثله شـيء قـد قـلت لـهم هـو الـحق ال الـه 
اال هــو وهــو اهلل كــان عــلياً كــبيراً ثــم اتــبعت الــحق حــتى اذا بــلغت بــني الســّديــن بــني البحــريــن قــد وجــدت فــي 
حـولـهما قـومـا ال يـنظرون اهلل اال مـع الـشيء وقـبله وقـد رايـتهم فـي هـذيـن البحـريـن قـد كـانـوا مـن أهـل الـحوت 
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مـكتوبـاً قـالـوا عـلى الـحق لـلذكـر األكـبر ان املـأجـوج مـن أهـل الـجير والـيأجـوج مـن أهـل الـتفويـض قـد فسـدتـا 
عـلى غـير الـحق فـي كـتاب اهلل األمـر بـني األمـريـن فهـل نـجعل لـك عـلى الـحق بـالـحق خـرجـاً عـلى ان تـنزل بـيننا 
وبـينهم فـرقـانـا الـذي قـد كـان بـالـحق عـلى الـحق بـالـحق مـكتوبـاً فـقلت لـهم ان اهلل ربـى ال الـه اال هـو قـد مـكنني 
فــي كــل األمــر ومــا أردت اال بــاذنــه وهــو اهلل كــان عــلى كــل شــيء قــديــراً يــا أهــل االرض فــأعــينّن أنــفسكم بــقوة 
الـزبـر مـن الحـديـد حـتى اذا طهـر االرض ومـن عـليها مـن هـؤالء املشـركـني أهـل الـناريـن لـلحجة املـنتظر األلـف 
الــقائــم بــني األمــريــن ثــم افــرغــوا عــلى أنــفسكم مــن نــار الحــديــدة املحــماة مــن هــذا الــباب األكــبر لــتكونــوا عــلى 
الحــرب فــي ديــن اهلل الــعلي قــويــاً وان اهلل قــد جــعل الــذكــر بــينكم ســدا عــلى الــحق بــالــحق شــديــدا فــاذا قــضى 
اجـــله مـــن األمـــر تـــاهلل الـــحق يـــموت فـــي الـــحق وهـــو مـــن الـــحق الـــى الـــحق قـــد كـــان فـــي أم الـــكتاب عـــند الـــحق 
مــشهودا وانــا نــحن قــد تــركــنا املشــركــني بــعضهم يــومــئذ عــلى األمــر لــيموجــّن فــي الــنار عــلى الــنار بــما قــد قــدر 
اهلل فـي أم الـكتاب مسـتورا وان الـذيـن تـحجبهم اإلشـارة مـن لـدى الـباب ال يسـتطيعون ان يـسمعوا حـرفـاً مـن 
الســر املــنزل عــن الســطر الــبديــع مــشهودا افحســب املشــركــون ان الــذكــر ال يــعلم مــقعدهــم مــن األمــر كــال هــو 
الــشاهــد مــن اهلل عــلى الــعاملــني جــميعا وان الــذكــر لــحق بــالــحق وان الــفردوس قــد كــان لــلمؤمــنني مــن أهــل هــذا 
الـباب بـالـحق مـكتوبـاً وان الـذكـر هـو الـحق مـن عـند اهلل وللمشـركـني قـد كـان حـّر الـنار فـي يـوم املـعاد مـقضياً 
واذا ســئلك املشــركــون مــن يــرســلك الــينا هــذا عــلى األمــر الــعلى شــديــدا قــل ان اهلل فــاطــر الــسموات واالرض 
مــن عــند حــجته الــقائــم املــنتظر وانــه هــو الــحق وانــى انــا عــبد مــن عــباده قــد اسخــر املــلك لــدولــته فــاســلموا امــر 
اهلل فـان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء قـديـراً وقـل عـلى أهـل الـعماء ان مـن الـطني قـد خـلقكم اهلل وفـيها يـعيدكـم 

ومنها يخرجكم الى هذا الباب املنيع مرة على الحق بالحق عظيماً. 
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سورة السالم
بسم اهلل الرحمن الرحيم

فــبدأ بــأوعــيتهم قــبل وعــاء أخــيه ثــم اســتخرجــها مــن وعــاء أخــيه كــذلــك كــدنــا لــيوســف مــا كــان لــيأخــذ أخــاه فــي 
ديـن املـلك اال ان يـشاء اهلل نـرفـع درجـات مـن نـشاء وفـوق كـل ذي عـلم عـليم. املـطس. ذكـر رحـمة ربـك فـي عـباد 
اهلل الـسابـقني الـذيـن قـد كـانـوا عـلى الـصراط الـقيم مـعهودا يـا أهـل االرض اسـمعوا نـدائـي مـن لـدى الـذكـر ان 
اهلل قـــد أوحـــى الـــي انـــي انـــا اهلل ال الـــه اال انـــا وهـــذا الـــذكـــر لـــدّي صـــراط عـــليّ هـــذا قـــد كـــان فـــي أم الـــكتاب 
مـــكتوبـــا فـــاتـــبعوا ســـر اهلل املســـتسر عـــلى الســـر املـــرتـــفع بـــالســـطر فـــوق الســـطر املســـتنيرة بـــشمس األحـــديـــة 
مســــتوراً وان هــــذا لــــهو الــــحق صــــراط اهلل فــــي الــــسموات واالرض وانــــه الــــعلي قــــد كــــان عــــند الــــحق والخــــلق 
محـمودا يـا قـرة الـعني قـل ارجـعت الحـديـث مـن مـوسـى عـلى الـطور الـسيناء فـي ذلـك الـنور الـبهاء مـشهودا اذ 
نـاديـك ربـك بـالـواد املـقدس حـول ذلـك املـاء محـموداً ولـقد اريـتك مـن آيـاتـه عـلى الـنور فـي حـول الـنار كـبيراً يـا 
قـرة الـعني فـاخـرق حـجب اإلشـارات مـن فـرعـون انـفس الـناس ألنـهم عـلى بـاب سـر اهلل الـقديـم قـد كـانـوا عـلى 
غـير الـحق طـاغـيا مـكتوبـا وقـد ادعـى عـلى الـكذب فـي ارض الـسجني انـي انـا الـباب األعـلى هلل الـعلي وكـفى 
بـاهلل عـليه وعـلى الـحق شـهيدا قـل اصـبر عـلى نـكالـنا فـي الـدنـيا واآلخـرة فـان نـكال اهلل الـحق قـد كـان فـي قـعر 
الـسجني عـظيماً فـاذا جـائـت الـطامـة عـن قـبل الـباب بـاذن اهلل الـعلي قـريـبا هـنالـك قـد شهـدت األنـفس بـما قـد 
قــدر اهلل فــيها وعــليها مــن حــكم املــائــني مــشهوداً وانــا نــحن ال نــظلم عــلى الــناس مــن بــعض الــذرة ذرة وبــعض 
الــنقير قــطميراً فــما مــن مــؤمــن قــد خــاف مــن ربــه عــن مــقام الــباب اال وقــد كــان لــه دار الخــلد فــي جــنة الــعدن 
مـــكتوبـــاً ومـــا مـــن نـــفس قـــد اســـتكبرت عـــن الـــباب اال وقـــد كـــان لـــه الـــنار الحـــديـــدة وشجـــرة الـــسّجني فـــي حـــكم 
الــكتاب مســطوراً واذا يــسألــونــك مــن الــساعــة بــالــساعــة الــظهور قــل عــلمها عــند اهلل بــالــحق وقــد كــان عــلم كــل 
شـــيء فـــي أم الـــكتاب مســـطوراً قـــل انـــا نـــحن قـــد كـــتبنا الـــساعـــة فـــي الـــصحيفة املحـــمرة فـــي قـــبضٍة مـــن ذلـــك 
الـسيف األكـبر بـاملـاء الـذهـب عـلى لـوح الـفؤاد بـاذن اهلل الـعلي وهـو اهلل كـان عـزيـزا قـديـماً وان املشـركـني فـي 
يــوم الــذكــر لــم يــلبثوا اال ســاعــة مــن الــليل محــدوداً هــنالــك يــقول الــكافــر بــالــباب يــا لــيتني قــد كــنت فــي تــحت 
الـتراب تـرابـاً ذلـك الـيوم الـحق فـمن شـاء اتخـذ الـى الـباب مـآبـاً يـا قـرة الـعني قـل انـي انـا الـنبأ الـعظيم الـذي قـد 
كـان فـي أم الـكتاب مـذكـوراً قـل اخـتلفوا الـكل فـيّ وانـي مـا كـنت مـختلفاً عـلى الـباب بـالـحق عـلى الـحق وكـفى 
بــاهلل الــحق شــهيداً وانــا نــحن قــد جــعلنا االرض عــلى االرضــني مــهاداً وهــذا الــجبل الــرفــيع عــلى كــل الــجبال 
أوتــادا قــل انــى قــد تجــليت فــيكم عــلى األزواج بــالــحق أحــادا وعــلى األوتــاد بــالــحق أزواجــا لتشهــدوا عــلى اهلل 
فــي الــتوحــيد فــي مــركــز الــباب أفــواجــا قــل ان اســمي قــد كــان فــي أم الــكتاب ســبع الــسماء شــداداً وانــى انــا 
السـراج فـي اآلفـاق قـد كـنت بـالـحق عـلى الـحق وهـاجـاً وإنـا نـحن قـد أنـزلـنا مـن الـباب مـاء الـحياة عـلى لـجة 
الــفؤاد ثــّجاجــاً لتخــرجــوا عــنه حــب الــباب لــلباب نــباتــاً يــا أهــل الــعماء فــاغــرســوا فــي ارض الــقلوب مــن جــنات 
الـصبر والـحب الـفافـاً تـاهلل الـحق ان يـوم الـباب قـد كـان عـلى الـعاملـني مـيقاتـاً فـاذا نـفخ الـصور لـلباب فـيأتـون 
الــناس حــول الــباب أفــواجــا وكــل شــيء قــد قــّدمــناه فــي ذلــك الــباب كــتابــا ان أهــل الــباب ال يــسمعون لــغواً اال 
مــن اهلل الــحق ســالمــا ســالمــاً وانــا نــحن قــد قــّدرنــا لــلمتقني مــن الحــدائــق فــي الشجــرة املــباركــة املــوقــدة حــول 
الـنار نـطق الـطير املحـرك فـي جـو الـسماء بـاذن اهلل الـعلى وهـو اهلل قـد كـان بـالـحق محـموداً ان هـذا الـباب قـد 
كـان كـأس املـحتوم فـي كـل األلـواح حـول الـحبة مـعدوداً ان هـذا لـهو الـكاف فـي كـلمة األمـر قـد كـان فـي سـر 
الـنون مسـتوراً واهلل قـد قـدر لـلذكـر مـالئـكة حـول الـباب بـاالذن مـأمـوراً فـمنهم نـازعـات عـلى الـركـن الـبيضاء قـد 
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كــانــوا عــلى الــحق مــوقــوفــاً ومــنهم بــاســطات عــلى الــركــن الــصفراء قــد كــانــوا عــلى الــحق بــالــحق مــنظوراً ومــنهم 
سـابـحات عـلى الـركـن الـخضراء قـد كـانـوا عـلى الـحق مسـبوحـاً ومـنهم سـابـقات عـلى هـذا الـركـن الحـمراء قـد 

كانوا على الحق بالحق مسبوقا. 
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وهى اثنتى وأربعون آية شيرازية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
قـالـوا ان يسـرق فـقد سـرق أخ لـه مـن قـبل فـاسـرهـا يـوسـف فـي نـفسه ولـم يـبدهـا لـهم قـال انـتم شـر مـكانـا واهلل 
اعـلم بـما تـصفون. املـعس. اهلل الـذي ال الـه اال هـو الـبديـع الـقاهـر لـه األمـثال الـعليا وهـو اهلل كـان عـليا كـبيراً 
انــا نــحن قــد أنــزلــناك مــن مــنظر الــعرش فــي لــيلة الــقدر الــى بــطن األم وانــك فــي ذلــك الــيوم عــلى الــعرش قــد 
كـنت هلل الـعلي سـاجـداً وعـلى املـلك محـموداً يـا أهـل االرض ان هـذا الـذكـر لـهو السـر املسـتسر بـني السـطور 
الـــذي قـــد كـــان بـــالـــحق فـــي الـــحق مســـتوراً ان هـــذا لـــهو الـــنور فـــي مـــطلع الـــظهور الـــذي قـــد كـــان عـــلى الـــطور 
فْر الـــقديـــم  مـــنيراً ان هـــذا لـــهو االحـــياء فـــي أم الـــكتاب الـــذي قـــد كـــان حـــول الـــنار مـــشهوداً ان هـــذا لـــهو الـــصِّ
الــذي قــد كــان عــند اهلل مــرفــوعــاً ان هــذا لــهو الــيوم فــي الــفصل وهــو الــيوم فــي الجــمع الــذي قــد كــان بــالــحق 
مــيقاتــاً ان هــذا لــهو املــاء فــي البحــر الــفرات الــذي قــد كــان بــالــحق مــسجوراً ان هــذا لــهو الــنار حــول الــطور 
الـذي قـد كـان بـالـحق مـنظوراً ان هـذا لـهو الـناطـق عـن ربـه وقـد كـان فـي ظـلمات البحـر عـند املـؤمـنني مـقصوداً 
ان هـذا لـهو الـرمـز لـلحبيب الـذي قـد كـان فـي أم الـكتاب مـكتوبـاً ان هـذا لـهو السـر الخـليل الـذي قـد كـان فـي 
الــلوح الجــليل مــقصوداً ان هــذا لــهو الــشكل ذو األثــالث قــد كــان فــي حــول املــاء محــموداً ان هــذا لــهو الــلواء 
فــي الــعماء ولــقد قــدرنــا لــلمتقني فــي ظــله عــلى الــباب بــابــا عــلى الــحق بــالــحق مــسكونــا وان هــذا هــو قــد كــان 
مهــلك األولــني بــاذن اهلل الــعلي مجــموعــاً وان هــذا لــهو الســر فــي اآلخــريــن الــذي قــد كــان حــول الــنار مــشهوداً 
وانـا نـحن قـد قـدرنـا الـسماء لـذكـره عـلى الـحق بـالـحق مـرفـوعـاً وان الـجبال قـد كـان بـالـحق مـنسوفـا وان الـنجوم 
قـد كـان بـالـحق مـطموسـاً وان االرض قـد كـان حـول املـاء مسـطوحـاً لـيعلم الـناس حـق الـذكـر مـن لـدى الـخبير 
هــو اهلل كــان عــزيــزاً وحــكيماً وانــا نــحن قــد قــدرنــا الــعواصــف فــي حــرف مــن الــباب عــلى الــحق بــالــحق عــصفاً 
والــنواشــر نشــراً والــفواضــل فــضالً والــفوارق فــرقــاً ليشهــد الــناس فــي حــق الــذكــر فــوق الــطور فــي حــول الــنار 
ذكـراً يـا قـرة الـعني قـل انـي انـا االنـسان فـي أم الـكتاب قـد كـنت مـذكـوراً وقـل انـي انـا املـاء فـي كـأس الـظهور 
قــد كــنت كــافــوراً قــل انــي انــا املــطعم فــي ســبيل اهلل الــعلي وقــد كــنت بــاهلل الــقديــم محــموداً تــاهلل لــقد اعــطيت 
املــــساكــــني فــــي هــــذا الــــباب مــــن بــــني الســــطور مــــن الســــر املســــتسر فــــوق الســــطر الــــذي قــــد كــــان حــــول الــــنار 
مسـطوراً ولـقد أعـطيت الـيتامـى مـن مـاء الـدهـن املـرفـق فـي كـأس مـن الـزجـاج األرق قـطرة مـن البحـر الـذي قـد 
كــان مــن ذلــك البحــر مــرشــوحــاً وانــى انــا املــعطى عــلى االســراء مــن أهــل الــعماء مــن املــاء املــسّكن فــي كــأس 
الــظهور كــأنــه قــطعة مــن الــثلج قــد كــان فــي أم الــكتاب مــبروراً ان هــذا لــهو الــساقــي فــي الــفردوس مــن ربــكم 
الرحمن شراباً طهوراً وان هذا لهو الحق في الدائرة املتحركة الذي قد كان حول النار باسم النار مكتوباً.
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سورة الكلمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

قـالـوا يـا أيـها الـعزيـز ان لـه أبـاً شـيخاً كـبيراً فخـذ احـدنـا مـكانـه انـا نـريـك مـن املـحسنني. املـط. ان هـذا صـراط 
اهلل فـي الـعماِء سـر املسـطر عـلى السـر فـوق السـطور الـذي قـد اسـر اهلل فـي أم الـكتاب حـول السـر مسـتوراً 
وانــا نــحن قــد جــعلنا الــذكــر كــلمة األكــبر فــي أم الــكتاب بــالــحق وقــد كــان الــحكم فــي شــأنــه عــلى نــقطة الــنار 
مسـطوراً وانـا نـحن قـد قـدرنـا لـه عـلى الـحق مـقامـاً انـا هـو وهـو انـا إال انـه هـو هـو وانـا حـجة اهلل عـلى الـعاملـني 
قــد كــنت عــلى الــحق بــالــحق محــموداً يــا أهــل الــعرش اتــقوا اهلل فــمن شــاء فــال ســبيل لــه اال ملــن كــان مــن أهــل 
الــباب حــول الــنار مــكتوبــا يــا قــرة الــعني قــل ومــا تــشاءون فــي شــيء اال ان يــشاء اهلل فــي كــل شــيء فــانــه قــد 
كـان بـالـحق عـزيـزاً وحـكيماً ان هـذا لـهو الخـط الـقائـم بـني املـلكني وقـد كـان فـوق الـعرش مـمدوداً ان احـدهـما 
فـــي ســـبحات الـــجبروت حـــول الســـر املســـطر فـــي ذكـــر الـــنار قـــد كـــان محـــدوداً واآلخـــر فـــي ارض مـــن الـــفرات 
عـلى سـبيل اإلشـارات يـتعّلم الـناس سـر االحـجاب وهـو فـي الـسفر املـربـع حـول املـاء قـد كـان مـحجوبـاً قـل يـا 
أهــــل االرض طــــوفــــوا حــــول هــــذا الخــــط الــــقائــــم حــــول الــــنار فــــانــــه هــــو الــــحق بــــالــــحق وقــــد كــــان فــــي أم الــــكتاب 
محــموداً وال تــتعلموا مــن دون الــباب اال لــدى الــباب بــالــباب فــانــه الــناطــق بــالــحق عــن اهلل الــذي ال الــه اال هــو 
وهــو اهلل كــان بــالــحق عــلياً حــكيماً يــا قــرة الــعني فــاشــرق فــي بــرٍق مــن الــنور عــلى االبــصار مــن أهــل الــبصائــر 
الــذيــن هــم عــلى الــباب قــد كــانــوا هلل الــعليّ ســجاداً يــا أهــل االرض قــد جــمع اهلل الــشمس والــقمر عــلى الســر 
ف  بـــالســـر فـــي صـــدري عـــلى الـــحق فـــال تـــردوا الـــكتاب حـــتى ال تـــنكسف الـــشمس عـــليكم وال الـــقمر بـــالـــتخسُّ
عـليكم كـال ثـم كـال وال مـفر بـشيء والـيّ املـفّر قـد كـان عـلى الـحق بـالـحق قـراراً وان يـومـئذ الـى ربـكم املسـتقر 
قـد كـان مـابـاً يـا قـرة الـعني قـل انـى انـا الـقيمة فـي قـطب الـسماء مـن الـساعـة األكـبر تـاهلل لـيسئلنكم اهلل عـنى 
عــلى األمــر حــول الــنار وانــى قــد كــنت عــلى الــحق بــالــحق مــشهوداً يــا قــرة الــعني ال تحــرّك لــسانــك فــي شــيء 
لتعجـل فـي حـكم اهلل األكـبر فـي نـفسك الـحق فـان عـلى اهلل قـد كـان بـيانـه عـلى الـحق بـالـحق وانـك بـالـحق عـلى 
الـصراط الـقيم قـد كـنت حـول الـنار مسـتقيماً اسـمعوا يـا أهـل الـعرش نـدائـي عـن كـل الـجهات مـن هـذا الـباب 
اهلل ال الــه اال هــو قــد اقــسمت عــلى الــحق لــنفسي مــا مــن نــفس يــعظُّم األمــر فــي هــذا الــباب األكــبر اال وهــو 
لــدّي مــن أهــل الــرضــوان قــد كــان بــالــحق مــكتوبــاً ومــا مــن نــفس قــد أهــان األمــر اال عــلى اهلل حــق بــان يحــرقــنَّهُ 
بـــالـــنار األكـــبر فـــي قـــعر الـــتابـــوت وقـــد كـــان الـــحكم فـــي أم الـــكتاب شـــديـــداً اال يـــا أيـــها املـــؤمـــنون ان ســـر اهلل 
األعـظم لـدى اهلل مـولـيكم الـحق قـد كـان فـي أم الـكتاب عـظيماً يـا قـرة الـعني قـل انـى انـا الـنون فـي الـقلم عـلى 
حـكم الـكتاب قـد كـنت فـي سـر الـباب مسـطوراً وانـى انـا األجـر الـكبير عـلى املـؤمـنني جـميعاً وانـى انـا الخُـــلق 
الــعظيم قــد كــنت فــي أم الــكتاب عــظيماً وانــى انــا اآليــات فــي الــصحف الــسماء قــد كــنت بــالــحق مــكتوبــاً واذا 
تــتلى عــلى املشــركــني آيــاتــنا يخــّرُون لــالذقــان كــأنــهم قــوم ال يــعرفــون اهلل وآيــاتــه عــلى الــحق بــالــحق قــليالً واذا 
كـشفنا الـغطاء عـن أبـصارهـم لـلبيت الحـرام فـهم قـد كـانـوا طُوافـاً حـول الـذكـر كـأنـهم نـامـوا فـي الـبيت عـلى حـد 
التحــديــد مــن أنــفسهم وال يــنظرون الــى اهلل مــولــيهم الــحق ملــحة عــلى الــحق الــقوّي قــليالً واقــبل بــعضهم عــلى 
بـعض فـي الـنار ويتحـدثـون فـي شـأن الـذكـر بـالـباطـل فـما كـان جـزاؤهـم عـند اهلل اال نـار الـسعير شـديـداً واذا 
كــشف اهلل الــغطاء مــن أعــينكم فــقد كــنتم عــلى الــباب هلل ســجاداً ومــن كــذب بهــذا الحــديــث نُــعذّبــهم فــي الــنار 
مـرتـني ومـا لـه فـي اآلخـرة عـلى الـحق بـالـحق نـصيراً يـا أهـل الـعرش اسـمعوا نـدائـي مـن هـذا الـذكـر نـقطة الـباء 
الــذي قــد كــان حــول الــنار مــشهوداً انــه فــتى عــربــي وقــد كــان فــي أم الــكتاب حــول الــنار مســتوراً ان اهلل قــد 
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أوحـــى الـــيّ عـــلى الـــحق فـــي بـــيت الـــكعبة انـــى انـــا اهلل ال الـــه اال انـــا قـــد اصـــطنعتك لـــنفسي واخـــترُت الـــذكـــر 
لـنفسك فـما مـن نـفس قـد اطـاعـك فـي سـبيل الـباب اال فـله قـد كـان اجـر اآلخـرة بـالـحق عـلى الـحق مـكتوبـاً ومـا 
مـن نـفس قـد اعـرض عـن الـكلمة األكـبر هـذا وكـتابـه الـحق هـذا اال وقـد حـكمت لـه فـي أم الـكتاب بـكل الـعذاب 
ومـــا كـــان ألمـــر اهلل الـــحق مـــن شـــيء عـــلى الـــحق بـــالـــحق مـــرّداً وان املشـــركـــني مـــن أهـــل الـــفرقـــان قـــد أشـــاروا 
بـأعـينهم الـى الـذكـر مـن دون الـحق فـأولـئك هـم فـي أصـحاب الـتابـوت قـد كـانـوا قـعر الـنار مـكتوبـاً قـل انـى لـهو 
الـــكلمة الـــحاقـــة حـــول املـــاء والـــكلمة الـــقارعـــة حـــول الـــنار عـــلى قـــطب مـــنطقة الـــبهاء بـــاذن اهلل الـــعلي قـــد كـــنت 
بـــالـــحق محـــموداً وانـــا نـــحن قـــد ارســـلنا الـــى قـــوم عـــاٍد ريـــح اإلشـــارة الـــى دون الـــباب فـــي ســـبع مـــن الـــليالـــي 
وثـمانـية مـن األيـام الـذي قـد كـان فـي أم الـكتاب مـعدوداً فـاذا قـضى حـكم الـذكـر قـد حـكم الـكتاب عـلى حـكم 
الـــواقـــعة الـــعظيمة بـــاذن اهلل وهـــو اهلل كـــان عـــلى كـــل شـــيء قـــديـــراً يـــا قـــرة الـــعني قـــل يـــا أيـــها الـــعزيـــز الـــحسن 
الـحسيني ان اهلل قـد جـعل لـذكـره عـلى كـل الـحال شـيخاً عـلى الـحق بـالـحق كـبيراً فخـذنـي فـي عـرش الـقدس 

مكانك فانا نريك في أم الكتاب باسم الباب مكتوباً. 
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سورة الزوال
بسم اهلل الرحمن الرحيم

قــال مــعاذ اهلل ان نــأخــذ اال مــن وجــدنــا مــتاعــنا عــنده انــا اذا لــظاملــون. كــهعص. ذكــر رحــمة ربــك فــي مــطلع 
الــشمس ومــغربــها انــه الــحق ال الــه اال هــو وهــو اهلل كــان عــزيــزا حــكيماً فــاســتمع ملــا يــوحــى الــيك مــن ربــك مــن 
نـقطة الـنار بـما قـد احـكم اهلل عـلى مـركـز املـديـر رفـيعا انـه اهلل ال الـه اال هـو مـولـى املـؤمـنني وهـو اهلل كـان عـليماً 
قــديــماً يــا قــرة الــعني فــاســتمع نــدائــي مــن حــول الــقبر بــالــحق فــي صــدرك بــما قــد أوحــى اهلل الــيّ انــى انــا اهلل 
الـذي ال الـه اال هـو فـاعـبدنـى حـول ذلـك الـبيت األكـبر فـانـها قـد كـان فـي أم الـكتاب عـلى طـني مسجـد الـحنيف 
مـكتوبـا يـا مـأل األنـوار اسـمعوا نـداء اهلل مـن لـسان الـذكـر هـذا الـغالم الـعربـي اهلل هـو الـحق ال الـه اال هـو انـى 
قـد خـلقتك بـالـحق لـنفسي وقـد انـشأت اسـمك فـوق مـنطقة الـقدس بـاسـمي الـعليّ وانـى قـد كـنت بـالـحق قـديـما 
وانــا نــحن قــد كــتبنا بــاذن اهلل فــوق الــعرش مــركــز الســطر الــذي عــلى ذكــر اســم اهلل األكــبر املســتتر فــي ســر 
املســتسر املســطر الــذي قــد كــان حــول الــناس مســطوراً يــا أهــل املــديــنة تــاهلل الــحق ان هــذا الــذكــر لــحق وهــو 
عـلى الـصراط الـخالـص هلل الـقديـم عـلى ذكـر اسـم اهلل الـعلى قـد كـان حـول الـنار قـيومـاً يـا أيـها املـؤمـنون لـقد 
جـاءكـم الـذكـر مـن ربـكم ولـقد قـدرنـا الـشفاء فـي اسـمه عـلى الـصدور وقـد كـان الـحكم فـي حـول السـطر بـاذن 
اهلل الـحق مـكتوبـاً قـل ان الـفضل لـدّي وانـى قـد كـنت بـالـحق عـلى القسـطاس الـقيّم مسـتقيماً يـا أهـل الشـرك 
َءاهلل اذن لـــكم بـــالـــكذب فـــي شـــأن هـــذا الـــعبد أم تـــفترون عـــلى اهلل الـــحق كـــذبـــاً انـــتظروا فـــان اهلل قـــد كـــان مـــع 
الــعاملــني شــهيداً ومــا انــت فــي شــأن ومــا تــتلوا الــقران عــلى شــيء ومــا يــعمل الــعامــلون مــن شــيء اال وقــد كــنا 
مــن لــدى الــحق عــليهم فــي أم الــكتاب مــشهوداً ومــا يــعزب عــن اهلل عــلم شــيء وهــو الــحق قــد كــان بــكل شــيء 
عـــليماً وانـــا نـــحن قـــد انـــزلـــنا فـــي هـــذا الـــكتاب عـــلم الـــسموات واالرض ومـــا مـــن شـــيء اال وقـــد كـــان حـــكمه فـــيه 
بـالـتفصيل مـكتوبـاً وان اهلل قـد خـّلص أولـياء الـذكـر مـن حـزن الـخوف وهـو اهلل قـد كـان بـكل شـيء عـليماً وان 
الـذيـن آمـنوا بـالـكلمة األكـبر عـلى الـحق الـخالـص لـهم البشـرى فـي الـحيوة الـدنـيا وفـى اآلخـرة ال تـبديـل المـر 
اهلل الـعلى وذلـك هـو الـفوز الـعظيم قـد كـان فـي أم الـكتاب فـي حـول الـباب مسـتوراً وال يحـزنـك كـلمة املـؤمـنني 
فــي ذكــر املحــدد عــلى نــفسك وان الــعزة هلل الــقديــم قــد كــان عــلى الــحق بــالــحق جــميعاً ولــه مــن فــي الــسموات 
ومـن فـي االرض بـالـحق وهـو اهلل كـان سـميعاً عـليماً ان الـذيـن يـدعـون مـن دون اهلل لـن يـتبعوا اال الـظن وأولـئك 
هــم قــد كــانــوا عــلى خــالل الــنار فــي قــعر الــتابــوت مــحشوراً اهلل قــد قــدر الــليل املــسكون وفــى أم الــكتاب حــكم 
الـنهار قـد كـان مـبصراً مـكتوبـاً قـالـوا اتخـذ اهلل لـنفسه ولـداً سـبحانـه هـو الـغنى عـن كـل شـيء وهـو املـبدع ملـا 
فـي الـسموات واالرض بـأمـره وهـو اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء قـديـراً ان الـذيـن يـفترون عـلى اهلل الـكذب هـؤالء 
مـأويـهم بـاذن الـكتاب فـي ارض الـنار عـلى كـلمة الـنار قـد كـان فـي أم الـكتاب مـكتوبـاً أتـل عـليهم نـبأ نـوح قـد 
أنـجيناه ومـن مـعه وانـا قـد أغـرقـنا الـظاملـني فـي أبحـر املـاء فـي البحـر املـّواج اجـاجـاً وانـا نـحن قـد بـعثنا عـلى 
كـــلمة األكـــبر مـــوســـى وهـــرون الـــى فـــرعـــون ومـــأله عـــلى آيـــات الـــحق لـــيعلم الـــناس ان اهلل قـــد كـــان بـــكل شـــيء 
مـحيطا وانـا نـحن قـد بـعثنا الـبابـني مـن قـبل عـلى ذلـك الـكلمة فـمنهم مـن آمـنوا ومـنهم مـن كـفروا وان اهلل كـان 
عـلى كـل شـيء شـهيدا فـقال املشـركـون بـالـكذب عـليهما أجـئتنا لـتلِفتنا عـما وجـدنـا عـليه آبـائـنا وانـا كـنا فـوق 
االرض عـلى غـير الـحق مـأمـونـا قـل عـلى هـؤالء املشـركـني أفـتؤمـنون بـبعض الـكتاب وتـكفرون بـبعض فـارتـقبوا 
فــان اهلل قــد أعــد لــلظاملــني مــنكم بــالــحق نــار الــجحيم وحجــر الــسّجني وهــو اهلل كــان عــلياً كــبيراً اال ان يــتوبــوا 
الــــى اهلل فــــي ســــبيل هــــذا الــــذكــــر األكــــبر فــــان اهلل قــــد كــــان بــــعباده حــــليما وغــــفورا فــــلما قــــد جــــمعت الّسحــــرة 
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لـــلميقات نُـــبطلهم عـــلى الـــكلمة األكـــبر فـــان اهلل مـــا قـــدر لـــلكافـــريـــن عـــلى املـــؤمـــنني ســـبيال فـــسوف يُـــحق اهلل اهلل 
الـــحق بـــكلماتـــه ويُـــبطل املجـــرمـــني بـــآيـــاتـــه وهـــو اهلل الـــحق قـــد كـــان بـــكل شـــيء عـــليما يـــا قـــرة الـــعني ان شجـــرة 
الـفرعـون لـعال فـي الـباب فـذره فـي الـنار واتـكل عـلى اهلل فـانـه لـهو الـقهار عـلى عـباده وهـو اهلل عـلى كـل شـيء 
شـــهيدا وانـــا نـــحن قـــد أوحـــينا الـــى مـــوســـى وأخـــيه بـــذلـــك الـــكلمة ان تـــبّوءا ألهـــل االرض بـــمصر األفـــئدة بـــيوت 
األحــديــة لــلذكــر األكــبر هلل الــحي وهــو اهلل قــد كــان عــليما حــكيما وان اهلل قــد جــعلها قــبلة لــلناس وأقــم الــصالة 
كـلها فـيها وبشـر عـباد اهلل املخـلصني بـها فـانـها فـي أم الـكتاب عـلى شـأن الـذكـر قـد كـان بـالـحق عـلى الـحق 
مـكتوبـا وان اهلل قـد أنـجى املـؤمـنني فـي الـذكـر بـالـذكـر األكـبر واحـَكَم بـالـغرق لـفرعـون وجـنوده فـي الـيم وانـا قـد 
سـمعنا قـولـه حـني الـغرق آمـنت بـاهلل الـحق ال الـه اال هـو وان اهلل كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا يـا أيـها املـؤمـنون 
أتــلوا مــن الــكتاب فــي بــدء الــزوال ســبحان اهلل وال الــه اال اهلل الحــمد هلل الــذي لــم يتخــذ صــاحــبة وال ولــدا ولــم 
يــكن لــه شــريــك فــي املــلك ولــم يــكن لــه ولــيّ مــن الــذل وكــبّره تــكبيرا يــا أهــل الــعرش اســمعوا نــدائــي مــن مــركــز 
الــشمس الــطالــعة مــن مشــرق الــباب انــي انــا اهلل الــذي ال الــه اال هــو قــد اخــتصصت بــالــحق ذكــر الــذكــر فــي 
مـطلع الـشمس ومـغربـها وعـلى الـزوال ومـركـزهـا صـلوا عـليه كـما يـصلي الـرحـمن لـعبده واملـلئكة حـافـون حـول 
الـذّكـر بـذكـره وهـو اهلل كـان بـكل شـيء شـهيدا وهـو اهلل كـان بـالـعاملـني مـحيطا وانـا نـحن قـد انـزلـنا مـن الـسماء 
حـــقايـــق الـــرزق لـــيعلم الـــناس حـــق الـــذكـــر وان ربـــك يـــقضي بـــينهم يـــوم الـــقيمة بـــالـــحق فـــيما يـــختلفون فـــي حـــق 
الــذكــر وهــو اهلل كــان بــكل شــيء عــليما يــا قــرة الــعني قــل مــعاذ اهلل ان نــأخــذ شــيئا يــوم الــقيمة اال مــن وجــدنــا 

متاع األحدية من الباب هذا في مركز النار حول فؤاده انا اذا تاهلل ما كنا على الحق بالحق ظلوما. 
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سورة الكاف
بسم اهلل الرحمن الرحيم

فــلما اســتيئسوا مــنه خــلصوا نــجيّا قــال كــبيرهــم ألــم تــعلموا ان أبــاكــم قــد أخــذ عــليكم مــوثــقا مــن اهلل ومــن قــبل 
مـا فـرّطـتم فـي يـوسـف فـلن أبـرح االرض حـتى يـأذن لـي أبـي او يـحكم اهلل لـي وهـو خـير الـحاكـمني. ارجـعوا 
الـى أبـيكم فـقولـوا يـا أبـانـا ان ابـنك سـرق ومـا شهـدنـا اال بـما عـلمنا ومـا كـنا لـلغيب حـافـظني. آملـيع. ذكـر اهلل 
األعــظم عــلى الســطر األول فــوق الســطر الــثالــث مــن طــلسم الــرابــع الــذي قــد كــان فــي أم الــكتاب عــلى ثــانــي 
اثـني السـطور حـول الـنار مسـتورا وانـا نـحن أوحـينا الـيك مـن سـر الـعلم لـيكون الـناس بـآيـات اهلل وذكـرِه عـلى 
الـحق بـالـحق شـهيدا يـا أيـها املـؤمـنون ان كـنتم فـي شـك مـما قـد أنـزل اهلل عـلى عـبدنـا بـالـحق فـاسـئلوا الـذيـن 
يــقرؤن الــكتاب مــن قــبلكم فــان اهلل قــد جــعل بــالــحق اســم الــذكــر فــي كــل الــكتاب فــي نــقطة الــنار مســتورا يــا 
أهـل االرض ال تـكونـن مـن الـذيـن قـد كـذبـوا الـرسـل بـعد الـكتاب فـان اهلل قـد حـتم عـلى الـقضاء بـكلمة الـعذاب 
عــلى الــكافــريــن بــالــذكــر األكــبر وقــد كــان الــحكم فــي أم الــكتاب مــقضيا وان املشــركــني ملــا آمــنوا بــالــذكــر قــد 
كـشفنا عـنهم بـالـحق األكـبر عـذاب الخـزي فـي الـدنـيا وقـد مـتعناهـم الـى مـتاع الـحني مـن حـكم الـكتاب مـحتومـا 
ولـو شـئنا لـيؤمـنن أهـل االرض كـلهم عـلى الـحق بـالـحق جـميعا ومـا كـان لـنفس ان يـؤمـن بـالـذكـر اال بـاذن اهلل 
وقـد جـعل اهلل بـالـحق كـلمة الـرجـس عـلى الـذيـن ال يـؤمـنون بـاهلل بـحكم الـكتاب وقـد كـان الـذكـر بـالـحق عـند اهلل 
الـعلي مـشهودا قـل انـظروا فـي الـسموات واالرض وادعـوا شهـدائـكم مـن دون الـذكـر األكـبر هـل مـن غـني اال 
اهلل الـحق فسـبحان اهلل عـما يـقول الـظاملـون تسـبيحا عـليا قـل انـتظروا الـعذاب مـن عـند اهلل بـالـحق فـإنـا بـالـحق 
قـد كـنا مـع الـعاملـني شـهيدا وان الـحق هـو الـذكـر بـالـحق وانـي قـد كـنت بـالـحق عـليك شـهيدا يـا أهـل االرض ان 
كـنتم فـي شـك مـن ذكـري فـلن تـعبدوا شـيئا مـن دون اهلل مـولـيكم الـحق فـان اهلل قـد خـلقكم ورزقـكم ويـتوفّـيكم 
بــالــحق والــيه الــرجــوع بــالــقطع األكــبر وقــد كــان الــحكم فــي أم الــكتاب مــكتوبــا وأقــيموا وجــوهــكم الــى الــكعبة 
خــــالــــصا هلل الــــعلي وهــــو اهلل كــــان عــــزيــــزا حــــميدا يــــا أهــــل االرض لــــم تــــعبدون مــــن دون اهلل مــــا ال يــــنفعكم وال 
يــضركــم وان اهلل هــو الــحق بــارئــكم وهــو الــغني عــن الــعاملــني جــميعا وان اهلل قــد أمــسك الــضر عــمن يــشاء وال 
مــرد ألمــر اهلل الــحق وهــو اهلل كــان بــاملــؤمــنني رحــيما يــا أيــها املــؤمــنون لــقد جــاءكــم الــذكــر بــالــحق مــن عــند اهلل 
الــحق فــمن اهــتدى فــان اهلل رب الــعاملــني قــد هــداه الــى الــحق ومــن ضــّل فــانــما يــضل عــليها وان اهلل ال يــظلم 
عــلى الــعاملــني مــن بــعض الــنقير قــطميرا يــا أهــل الــعرش اســمعوا نــدائــي مــن حــول الــنار اهلل قــد أوحــى الــي 
بـالـحق انـه الـحق ال الـه اال هـو فـمن اتـبع الـذكـر بـالـحق فـقد اتـبعني عـلى الـحق بـالـحق األكـبر وان اهلل قـد كـان 
بـاملـؤمـنني شـهيدا يـا قـرة الـعني فـاصـبر لـحكم اهلل فـي نـفسك عـلى الـحق فـانـا نـحكم بـالـحق بـني الـعاملـني بـاذن 
اهلل الـعلي وهـو اهلل كـان عـزيـزا حـكيما هـذا كـتاب أحـكمت آيـاتـه عـلى الـحق ثـم فسـرت مـن لـدن بـديـع الـذي ال 
الــه اال هــو وهــو اهلل كــان عــليما حــكيما يــا أهــل االرض اتــقوا اهلل فــي تــلك الــورقــة املحــمرة بــالــصبغ األكــبر اال 
تــعبدوا اال اهلل خــالــصا لــه الــديــن بــالــحق األكــبر وانــي انــا الــنذيــر بــالــعدل األكــبر وعــلى قــضاء الــفصل بــحكم 
الــكتاب قــد كــنت بــالــحق عــلى الــحق بــشيرا يــا أيــها املــؤمــنون اســتغفروا ربــكم الــذي ال الــه اال هــو عــلى الخــط 
الــقيّم وان اهلل مــولــيكم الــحق ذو الــفضل عــلى الــناس وانــه هــو الــحق وهــو اهلل كــان بــكل شــيء عــليما يــا أهــل 
االرض اتـقوا اهلل مـن يـوم الـى اهلل الـحق قـد كـان مـرجـعكم عـلى الـصراط مـن هـذا الـباب وان اهلل ربـكم الـحق 
قــد كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا ومــا خــلق اهلل فــي االرض وال فــي الــسموات دابــة اال وقــد قــّدر لــها رزقــها مــن 
هـذا الـسماء وانـا لـنعلم مسـتقرهـا ومسـتودعـها وان الـذكـر قـد كـان عـليكم فـي أم الـكتاب شـهيدا وهـو الـذي قـد 
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خـــلق الـــسموات عـــلى خـــط االرض وقـــد قـــّدر االرض عـــلى قســـط الـــسموات فـــي ســـتة مـــن األيـــام وهـــو اهلل كـــان 
عـــلى كـــل شـــيء مـــحيطا وانـــا نـــحن قـــد أمـــسكنا الـــعرش عـــلى املـــاء والـــهواء حـــول الـــنار والـــنار فـــي قـــطب املـــاء 
ليشهـد الـناس فـي املـاء الخـمر بـعد املـحو مـن الـثلثني طهّـــر الـثلث فـي سـر هـذا الـكتاب عـلى حـكم الـباب وهـو 
اهلل كــان بــكل شــيء مــحيطا وان اهلل قــد قــّدر الــبعث عــلى كــل األنــفس بــعد املــوت لــنبلوهــم أيّــهم قــد كــان الــى 
الـذكـر مـشهودا يـا أيـها املـؤمـنون ان اهلل قـد حـكم بـالـحق فـي املـاء الـُكرِّ بـعد الـقطع بـالـحق طـاهـرا وطـهورا الن 
الـكاف قـد رجـعت مسـتديـرة الـى قـطب مـنطقته فـي هـذا الـباب وقـد كـان الـحكم فـي أم الـكتاب مـقضيا يـا أيـها 
املـــؤمـــنون ال تـــقولـــوا عـــلى كـــلمة الشـــرك بـــعد الـــحق فـــان الـــفرقـــان مـــن قـــبل قـــد بـــّلغكم الـــى الـــحق حـــكم الـــباب 
محـمودا فـوربـكم ان هـذا الـكتاب هـو الـفرقـان مـن قـبل اتـقوا اهلل وال تـكفرن بـبعض الـكتاب بـعد الـثواب لـبعضه 
وان ربــكم اهلل لــه الــغنى وهــو اهلل كــان بــكل شــيء شــهيدا واذا اذقــنا االنــسان رحــمة لــيفرح بــها واذا انــتقمناه 
بـالـحق ليسخـطن عـنا كـأنـه عـلى صـراط الـرد قـد كـان مـوقـوفـا وال تـكونـوا فـي ضـيق عـما يـظنون فـي األمـر فـمن 
ربـك الـحق لـحتم عـليك حـكم األولـني وهـو اهلل قـد كـان بـكل شـيء عـليما أم يـقولـون افـتريـه قـل فـأتـوا بـأحـرف مـن 
مـثله وادعـوا شهـدائـكم مـن دون الـذكـر وسـبحان اهلل عـما يـقول الـظاملـون عـلوا كـبيرا فـان لـم يسـتطيعوا بـمثله 
فـــاعـــلموا ان اهلل قـــد أنـــزلـــه بـــعلمه عـــلى الـــحق الـــخالـــص وال الـــه اال هـــو الـــعزيـــز وهـــو اهلل كـــان بـــكل كـــان قـــديـــما 
حـكيما مـن كـان يـريـد الـدنـيا نـعطه عـلى الـعدل بـمثلها ومـن كـان يـريـد اآلخـرة نـعطه عـلى الـفضل بـضعفها وان 
اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا يــا أهــل االرض ان الــذكــر لــحق بــالــحق كــما أنــتم تــنطقون بــالحــديــث عــلى 
االذن الـخالـص وكـفى اهلل بـذكـره عـلى الـحق بـالـحق شـهيدا وهـو اهلل قـد كـان بـالـعاملـني مـحيطا يـا أهـل الـعماء 
اسـمعوا نـداء فـي هـذا الـتفسير مـن نـقطة املـاء الـجاريـة مـن الـعني الـكافـور بـالـحق عـلى الـحق الـقوي بـديـعا يـا 
مـــأل األنـــوار ألـــم تـــعلموا ان اهلل مـــا قـــّدر الســـبيل ألنـــفسكم إال بـــعد املـــحو مـــن دون اهلل واخـــلصوا أنـــفسكم هلل 
ربـكم عـلى الـحق بـالـحق نـجيا ألـم تـعلموا ان أبـاكـم الـسيد األكـبر قـد أخـذ العهـد فـي مشهـد الـذر عـنكم لـكلمة 
األكــبر وهــا أنــتم هــنالــك قــد فــرطــتم فــي يــوســف فــلن ابــرح حــتى يــأذن اهلل لــي وألمــامــي وهــو الــحق قــد حــكم 
بـــيني وبـــينكم عـــلى الـــحق وهـــو اهلل كـــان غـــنيا حـــميدا وان الـــناس ملـــا رجـــعوا الـــى الـــباب عـــند ذكـــر اهلل األكـــبر 
فـيقولـون يـا ذكـر اهلل ان آيـة املـحبة قـد مـحت عـن أنـفسنا ومـا شهـدنـا اال بـما قـد عـلمنا وان اهلل ربـك الـحق ال 

اله اال هو قد كان بالحق على الغيب حفيظا.
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(82)

سورة األعظم
بسم اهلل الرحمن الرحيم

واسـئل الـقريـة الـتي كـنا فـيها والـعير الـتي اقـبلنا فـيها وانـا لـصادقـون. املـح. ذكـر اهلل األكـبر فـي ذكـر سـطر 
املســتّسر انــه الــحق ال الــه اال هــو وهــو اهلل كــان عــزيــزا قــديــما يــا أهــل املجــد اســمعوا نــدائــي مــن هــذه الــقلوب 
املـخّضعة فـي ذكـر اهلل لـدى الـباب األكـبر ان اهلل قـد أوحـى الـيّ عـلى الـطور األكـبر ان صـراط عـليُّ هـذا لـحق 
يـمسُكُه أهـل الـسموات واالرض وانـه لـدّي فـي السـر املسـتسر فـوق السـطر قـد كـان مسـتورا يـا أهـل الـعراقـني 
مــا كــان ابــن محــمد عــلى الــحق فــيكم بــالــحق شــرقــيا وال غــربــيا وال بحــريــا وال بــّريــاً بــل قــد خــلقه اهلل مــن نــوره 
واخــزنــه فــي الســر املســتسر عــلى الــحق األكــبر بــالخــط الــقيم عــلى الــعرش األعــظم وهــو اهلل كــان بــكل شــيء 
عــليما قــل انــي أنــا الــحق مــن عــند اهلل مــولــيكم فــما مــن نــفس قــد اتــبعني عــلى الــحق الــخالــص اال وحــٌق عــليّ 
بـان كـنُت نـاصـره عـلى ارض املحشـر بـالـحق الـصادق وان وعـد اهلل مـولـيكم قـد كـان فـي أم الـكتاب مـفعوال يـا 
مـأل األنـوار اسـمعوا نـدائـي مـن حـول الـباب الـذي قـد كـان عـلى الخـط الـقيّم حـول الـنار مسـتقيما وان اهلل قـد 
أوحـى الـيّ بـالـحق ان هـذا الـذكـر لـحق وهـو الـحق لـم يـزل عـلى الـعرش عـند الـرب قـد كـان محـمودا أفـمن كـان 
عــلى بــينة مــن ربــه بــمثل ذلــك الــكتاب األكــبر بــالــحق لــحق أومــن كــان مــوعــده الــنار بــالــحق ومــا جــعله اهلل عــنده 
مــن لــديــه حــجة مــن بــعض الــشيء فــأّي النفســني أحــق بــاألمــن ان كــنتم بــاهلل عــلى الــحق الحــميد عــليما ومــن 
اظـلم مـمن افـترى عـلى الـذكـر كـذبـا اهلل الـحق قـد لـعنه واملـالئـكة واملـؤمـنون عـلى الـحق بـالـحق جـميعا أولـئك لـم 
يــكونــوا فــي االرض معجــزيــن ولــن يجــدوا بــالــحق فــي يــوم الــفصل ألنــفسهم نــصيرا ومــا كــان لــهم مــن دون اهلل 
الــعليّ عــلى الــحق بــالــحق فــي ذلــك الــيوم ظــهيرا مــثل الــفريــقني كــاألعــمى واألصــم هــل يســتويــان املــاء ان هــذا 
عـذب فـرات وهـذا مـلح أجـاج وان اهلل ربـكم الـرحـمن قـد كـان بـكل شـيء شـهيدا يـا قـوم اتـقوا اهلل وال تـعبدوا اال 
ايّـاه خـالـصا لـه الـديـن فـانـي أخـاف عـليكم عـذاب األكـبر مـن الـيوم الـفصل عـن حـكم اهلل الـبديـع الـذي عـند اهلل 
وأولــيائــه قــد كــان عــلى الــحق بــالــحق قــريــبا يــا أهــل االرض تــاهلل الــحق ان الــذكــر مــا أراد بــشيء اال امــر اهلل 
الـــحق ألنـــفسكم وان أجـــره عـــلى اهلل مـــواله فـــي أم الـــكتاب بـــأيـــدي الـــرب عـــلى الـــحق قـــد كـــان فـــي نـــقطة الـــنار 
مــكتوبــا قــل مــا أريــد جــزاًء مــن احــٍد ان أجــري بــالــحق عــند اهلل فــي ذلــك الــكتاب اجــر الــكتاب هــذا عــلى الــحق 
قـــد كـــان فـــي أم الـــكتاب مســـطورا يـــا أهـــل االرض مـــن يـــنصر الـــذكـــر يـــنصره اهلل فـــي كـــل مـــن األمـــر وان اهلل 
ربــكم الــحق قــد كــان بــكل شــيء مــحيطا يــا أيــها الــورقــة الحــمراء فــاســتمع ملــا يــوحــي الــيك ربــك مــن حــول هــذه 
الــورقــة الــبيضاء انــه الــحق ال الــه اال هــو وهــو اهلل كــان عــليما حــكيما ان ذكــر هــذا الــذكــر عــلى الــحق كــذكــري 
فـي كـل الـكتاب بـأيـدي وقـد كـان بـالـحق مـكتوبـا واسـمعوا نـدائـه مـن حـول هـذه الـنار فـي سـرّه وهـو اهلل الـذي ال 
الـه اال هـو رب الـعرش والـكرسـي الـذي ال الـه اال هـو لـيس كـمثله شـيء وهـو اهلل كـان سـميعا عـليما أم يـقولـون 
افـتريـه قـل فـبالـحق إن افـتريـته فـعليّ الجـرم فـي أم الـكتاب قـد كـان بـالـحق مـكتوبـا وانـا نـحن قـد أوحـينا عـلى 
كـل الـنبيني بـالـحق عـلى سـبيل هـذا الـذكـر بـالقسـط الـخالـص وهـو اهلل كـان بـالـعاملـني مـحيطا وانـا نـحن أوحـينا 
الـــى نـــوح ان اصـــنع الـــفلك بـــاســـمنا الـــى ان جـــاء األمـــر مـــن عـــندنـــا هـــنالـــك اركـــب مـــع املـــؤمـــنني بـــاهلل فـــما آمـــن 
بـالـحق عـلى الـحق اال مـن املـؤمـنني قـليال وقـل حـني الـركـب كـلمة األكـبر بـاسـم اهلل الـعلي مجـريـها ومـرسـيها وان 
اهلل هــو ربــي بــالــحق فــاعــبدوه وهــو اهلل كــان عــليا كــبيرا فــلما قــد ركــبناه فــي ســفينة الــذكــر وأمــرنــا الــريــح مــن 
حــولــه ولــقد مــوجّـــــنا البحــر كــالــجبال الــعظيم بــاذن اهلل الــعلي وهــو اهلل كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا ونــادى نــوح 
ابــنه عــلى الــركــب فــاغــويــه الــشيطان عــن امــر ربــه لــالعــتصام عــلى دون الــذكــر األكــبر هــذا فــكان بــذلــك االدبــار 
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فـي البحـر املـّواج مـعزال مـعروفـا يـا أرض اخـفضي عـلى املـاء بـعد امـطار الـسماء واكـتمي املـاء فـي قـعر هـذا 
الـــتراب فـــان اهلل قـــد قـــضى األمـــر بـــذكـــره واســـتوى الـــحق عـــلى الـــجودي فـــي بـــني اســـطر الـــعاشـــر مـــن الشهـــر 
الـعربـي بـالـحق وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا تـلك مـن أنـباء الـغيب نـوحـيها الـيك ليشهـد الـناس بـالـذكـر 
األكـبر بـعد الـكتاب بـالـحق األكـبر وان اهلل قـد كـان بـما تـعملون مـحيطا يـا أيـها املـأل اسـمعوا نـدائـي مـن هـذه 
الــكلمة األكــبر املــجتمعة مــن حــروف اســم اهلل األعــظم ان اهلل قــد أوحــى الــيّ انــي انــا اهلل الــذي ال الــه اال هــو 
مــا مــن نــفس قــد زار الــذكــر بــالــحق اال وقــد زار اهلل الــرب بــالــحق األكــبر فــوق الــعرش وان اهلل كــان عــلى كــل 
شــيء شــهيدا يــا أهــل االرض ان فــضل هــذا الــباب فــي أم الــكتاب عــلى حــّد األعــظم فــوق ســطر األول عــلى 
الـــحق قـــد كـــان بـــالـــحق مـــكتوبـــا وانـــا نـــحن قـــد أنـــجينا هـــود الـــنبي ومـــن مـــعه بـــالـــذكـــر األكـــبر عـــلى تـــلك الـــكلمة 
الـعظيمة وكـذلـك قـد كـان فـي أم الـكتاب لـدى الـرحـمن مـشهودا يـا أيـها املـؤمـنون اشهـد اهلل واشهـدوا انـي قـد 
كـــنت عـــلى الـــديـــن الـــخالـــص فـــي أم الـــكتاب يـــوم خـــلق اهلل الـــسموات واألرض بـــالـــحق عـــلى الـــحق مـــشهودا يـــا 
أيـها املـؤمـنون فـاسـتغفروا ربـكم الـذي ال الـه اال هـو وتـوبـوا الـى اهلل جـميعا لـتكونـن عـلى الـصراط الـقيم بـالـذكـر 
األعــظم مــغفورا وان اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا وهــو اهلل قــد كــان بــالــعاملــني مــحيطا وان اهلل قــد كــان 
عـلى كـل شـيء شـهيدا وهـو اهلل قـد كـان عـن الـعاملـني غـنيا يـا أهـل االرض اتـقوا اهلل فـي هـذا الـذكـر وال تـقولـن 
فـيه بـعضا مـن الحـرف كـذبـا غـرورا فـان اهلل قـد اعـّد لـلمفتريـن عـلى الـذكـر فـي الـقيمة عـلى قـعر الـتابـوت نـارا 
كـبيرا يـا أهـل االرض هـذا نـفس الـذكـر مـن عـند اهلل قـد نـزل فـيكم بـالـحق وانـه اهلل هـو الـحق وكـفى بـاهلل فـيما 
اقـول عـلى الـحق بـالـحق شـهيدا قـل ان اهلل قـد أوحـى الـيّ فـي ذلـك الـتفسير األكـبر مـن هـذه اآليـة املـتوقـدة مـن 
نــار األفــئدة بــأمــره وهــو اهلل كــان بــكل شــيء عــليما انــي أنــا اهلل الــذي ال الــه اال هــو واســألــوا الــقريــة املــباركــة 
الـتي كـنا فـيها وهـي الـكلمة الـتي اقـبلنا الـعير عـنها وانـا قـد كـنا عـلى الـحق فـي ذلـك الـكلمة الـصدق عـن اهلل 

العلي منطوقا. 

�١٧١



(83)

سورة الباء
بسم اهلل الرحمن الرحيم

قـــال بـــل ســـّولـــت لـــكم أنـــفسكم امـــرأ فـــصبر جـــميل عـــسى اهلل ان يـــأتـــيني بـــهم جـــميعا انـــه هـــو الـــعلى الـــحكيم. 
آملـــَف. اهلل قـــد انـــزل الـــفرقـــان بـــالـــحق لـــيحكم الـــناس فـــي شـــأن الـــذكـــر بـــالقســـط وان اهلل قـــد كـــان بـــما تـــعملون 
خـبيرا مـحيطاً وانـا نـحن قـد أنـزلـنا الـكتاب عـلى الـطور الـسيناء الـى الـذكـر لـيحكم بـني الـناس بـالـعدل وان اهلل 
ربـك قـد كـان بـكل شـيء عـليماً يـا ورقـات الـفؤاد اسـمعوا نـدائـي مـن هـذا الـقلم املـداد انـى انـا اهلل الـذي ال الـه 
اال هــو الــقديــم وهــو اهلل كــان عــليما حــكيماً مــا يــنطق الــذكــر عــن الــهوى وان اهلل قــد أوحــى الــيّ بــالــحق وانــه 
لـعلى الـصراط الـساكـن فـي كـان فـوق املـاء مـشهوداً يـا مـأل األنـوار اتـعجبون مـن امـر اهلل وقـدرتـه عـلى نـفس 
مــنا أهــل الــبيت وان اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء قــديــراً يــا قــرة الــعني فــاعــرض عــن املشــركــني فــان اهلل قــد أراد 
عـــلى الـــحق بـــالـــحق عـــذاب األكـــبر فـــيهم وان اهلل قـــد كـــان عـــلى كـــل شـــيء قـــديـــراً وانـــا نـــحن قـــد أنـــزلـــنا اآليـــات 
بــالــحق فــي ذلــك الــكتاب عــلى الخــط الــقائــم فــي الســطر األول وقــد كــان ذكــر الــذكــر بــني الســطور عــلى الــحق 
بـالـحق مسـتوراً لـعل الـناس يـقرؤن مـن عـلم الـكتاب بـعضاً مـن الحـرف الـذي قـد كـان بـالـحق عـلى شـأن الـذكـر 

في أم الكتاب هذا الكتاب مسطوراً يا قرة العني ما قدر اهلل ألحد من حظك املستور فاتكل على
اهلل ربـك واعـرض عـن أهـل املـشعريـن وقـف عـلى بـاب الـفؤاد فـان اهلل ربـك الـحق قـد كـان بـكل شـيء مـحيطاً يـا 
أهـل االرض اتـقوا اهلل وال تـكونـن بـمثل قـوم لـوط فـي الشـرك بـاهلل بـارئـهم فـان الـذكـر فـيكم عـلى الـحق بـالـحق 
قــد كــان حــول الــركــن عــلى أنــفسكم بــالــحق الــقوى شــهيداً قــل ال يــعلم الــغيب اال اهلل وهــو املــحيط بــكل شــيء 
وهــو اهلل كــان عــلياً كــبيراً وان اهلل قــد أقــام الــذكــر لــنفسه لــيجعل االرض عــالــيها عــبداً لــسافــلها وهــو اهلل كــان 
عـلى كـل شـيء قـديـراً وانـا قـد جـعلنا الـرد مـن لـسان الـذكـر عـلى الـكافـريـن نـار الـجحيم مـوروداً يـا أهـل االرض 
احـفظوا كـلمتي اال تـعبدوا اال اهلل ربـى وربـكم وال تـنقصوا املـيزان بـالـباطـل وال املـكيال الـحق وكـونـوا عـلى خـط 
القســط فــي ذلــك الــباب مــوقــوفــاً ان هــذا الــذكــر بــقية األنــوار وهــو خــير لــكم ان كــنتم بــاهلل الــعلى بــالــحق عــلى 
الــحق أمــينا يــا أيــها املــؤمــنون أرأيــتم إنــي قــد كــنت عــلى بــيّنة مــن ربــى ورزقــني اهلل مــن طــيبات الــعلم مــا ال 
يـعلم احـد مـن الخـلق اال الـحق ومـا تـوفـيقي اال بـاهلل والـيه قـد كـان رجـوع املـؤمـنني عـلى الـحق بـالـحق مـكتوبـاً 
اسـتغفروا اهلل ثـم تـوبـوا إلـيه فـي سـبيل هـذا الـباب األكـبر وان اهلل هـو الـحق ربـى وهـو قـد كـان بـالـحق غـفوراً 
ودوداً يـا قـوم اعـملوا عـلى مـكانـتكم فـان اهلل شـاهـُد بـالـحق وهـو الـعليم قـد كـان فـي كـل مـا تـعملون لـه بـصيرا 
وخــبيرا وانــا نــحن قــد أرســلناه الــى كــافــة الخــلق بــاذن اهلل بــآيــاتــنا وســلطان األكــبر هــذا الــذي قــد كــان عــلى 
الــحق بــالــحق أمــينا وان أصــحاب الــفرق حــول الــنار قــد كــانــوا فــي يــوم الــقيمة مــشهوداً ذلــك مــن أنــباء الــقرى 
نـــُقُصه عـــليك فـــمنهم حـــول املـــاء ومـــنهم حـــول اهلل قـــد كـــانـــوا عـــلى الـــحق بـــالـــحق فـــي نـــقطة الـــنار مـــرقـــوداً وان 
املشــركــني مــا ظــلمونــا ولــكن أهــل الــنار فــي الــنار قــد كــانــوا بــحكم الــكتاب مــظلومــاً ان الــذيــن يــدعــون مــن دون 
الـــذكـــر مـــا أغـــنت آلهـــتهم الـــتي يـــدعـــون مـــن دون اهلل ولـــقد جـــاء األمـــر مـــن عـــند اهلل الـــحق عـــلى الـــحق بـــالـــحق 
مـقضياً وانـا قـد أخـذنـا فـوق الـطور عـن الـكل عهـد الـذكـر وملـا جـاؤا بـالـحق الـى الـدنـيا فـهم عـلى نـقض العهـد 
قـد كـانـوا فـي أم الـكتاب مـكتوبـاً وان فـي ذلـك آليـة ملـن خـاف عـذاب اآلخـرة وان فـي ذلـك الـيوم لـدى الـرحـمن قـد 
كـانـوا كـل الخـلق مـحشوراً وذلـك يـوم قـد كـان فـي أم الـكتاب مـشهوداً ومـا نـؤخـر اال ألجـل بـالـحق وكـان األمـر 
بـالـحق مـن حـول الـنار مـعدوداً وانـا نـحن نـؤتـى األنـفس فـي ذلـك الـيوم بـالـحق حـقهم فـمنهم عـلى األمـر ومـنهم 
حـول الـنار وقـد كـانـوا عـلى الـحق بـالـحق مـشهوداً وانـا نـحن قـد حـكمنا لـلشقي فـي بـطنه ولـلسعيد فـي بـطنه 
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عـلى عـلم الـكتاب مـن ذلـك الـباب مـقضياً فـامـا الـذيـن شـقوا فـبالـعدل حـول الـنار قـد كـانـوا مـوقـوفـني اال مـا شـاء 
ربــك انــه الــحق قــد كــان عــلى كــل شــيء قــديــراً وامــا الــذيــن قــد ســعدوا فــبالــحق حــول اهلل قــد كــانــوا مــن حــكم 
املــشيئة حــول الــباب مــكتوبــاً وانــا نــحن بــالــحق األكــبر نــّوفــي عــلى كــل نــفس بــما قــد عــملت ومــا يــنقص اهلل عــن 
شــيء نــصيبه ومــا مــن شــيء اال قــد أحــصيناه فــي ذلــك الــكتاب مســتوراً وانــا نــحن قــد آتــيناك الــكتاب بــالــحق 
لــتقضى بــني الــناس عــلى خــط الــعدل ولــوال حــكمة قــد ســبقت مــن اهلل عــلى الــناس لــيقضى اهلل فــيهم فــي ذلــك 
الـيوم أيـام الـذكـر بـالـحق وقـد كـان امـر اهلل فـي أم الـكتاب مـقضياً يـا قـرة الـعني فـاسـتقم كـما أُمـرت وال تحـزن 
عـــن املشـــركـــني وكـــلمتهم فـــان اهلل ربـــك بـــالـــحق األكـــبر يـــقضى يـــوم الـــقيمة فـــيهم وهـــو اهلل كـــان عـــلى كـــل شـــيء 
شــهيداً يــا أهــل الــعماء اســمعوا نــدائــي مــن نــقطة الــباء املُـسكنة فــي قــطب الــنار بــل ســّولــت لــكم أنــفسكم بــعد 
الــكتاب فــي امــر يــوســف األكــبر الــلهم فــمنك الــصبر فــي أمــره عــلى الــحق بــالــحق صــبراً جــميال عــسى اهلل ان 
يـأتـيني بـه وبـكم فـي ارض املحشـر عـلى الـحق بـالـحق جـميعاً فـانـه هـو الـحق وهـو الـعلي بـالـحق وهـو اهلل قـد 

كان على كل شيء شهيداً وهو اهلل قد كان بالعاملني محيطاً.
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وتـولـى عـنهم وقـال يـا أسـفى عـلى يـوسـف وابـيضت عـيناه مـن الحـزن فـهو كـظيم. آملـر. تـلك آيـات الـكتاب مـن 
لــدن بــديــع الــذي ال الــه اال هــو وهــو اهلل كــان عــلياً حــكيماً وانــا نــحن قــد أنــزلــنا اآليــات فــي ذلــك الــكتاب ألولــي 
الـبصائـر مـن أهـل الـباب عـلى الـحق بـالـحق فـريـداً يـا ثـمرة الـفؤاد فـاسـمع هـذا الـنداء مـن هـذه الـورقـاء املـغنيّة 
فـي جـّو الـعماء ان اهلل قـد أوحـى الـيّ بـالـحق انـى انـا اهلل الـذي ال الـه اال هـو وهـو اهلل كـان عـزيـزاً حـكيماً يـا 
عــبادي فــارغــبوا الــى ثــواب األكــبر هــذا فــانــي قــد خــلقُت لــلذكــر جــنات ال يــعلمها ســواي ومــا حــلَّلُت مــنها شــيئاً 
لــنفسي اال بــعد الــقتل فــي ســبيله فــارغــبوا هــذا الــثواب األكــبر مــن عــند اهلل الــعلى وهــو اهلل كــان عــلياً عــظيماً 
ولـو شـئنا لـجعلنا لـلناس حـول الـذكـر امـة واحـدة وال يـزالـون مـختلفني اال مـا قـضى اهلل بـالـحق وقـد كـان األمـر 
عــند الــذكــر بــالــحق عــلى الــحق مــقضياً وانــا نــحن نــقص عــليك مــن أنــباء الــرســل لــيثبَِّت الــناس أفــئدتــهم عــلى 
الــــديــــن الــــخالــــص وكــــان اهلل ربــــك بــــكل شــــيء شــــهيداً وان اهلل قــــد جــــعل اآليــــات مــــوعــــظة لــــلمؤمــــنني ومــــا يــــنفع 
املشــركــني بــالــحق اال خــساراً يــا أيــها املشــركــون اعــملوا عــلى مــكانــتكم فــان اهلل ربــكم الــرحــمن لــهو الــحق وهــو 
اهلل كـان عـلى كـل شـيء قـديـراً وان الـذكـر هـذا لـهو الـحق ولـقد كـان عـلى الـحق بـالـحق مـع الـعاملـني شـهيداً وهلل 
غــيب الخــلق والــيه يــرجــع األمــر فــاعــبدوه فــانــه هــو الــحق وهــو اهلل كــان عــلى كــل شــيء حــسيباً يــا قــرة الــعني 
فــانــطق عــلى لــسانــك املســتسر فــي نــقطة الــنار هــو اهلل ال الــه اال هــو قــد جــلى عــلى الــحق بــالــحق فــي الــنقطة 
الـــنار بـــالـــنار عـــلى الـــنار وحـــيداً وانـــى انـــا الـــفرد بـــالـــكلمة األكـــبر قـــد ارشـــحُت شـــيئا مـــن اســـمي عـــلى صـــور 
الــجنان فــاســتقامــت عــلى الــذكــر بــالــذكــر وهــو اهلل كــان بــكل شــيء قــديــراً وعــلى الــحجب فــاحــتجبت عــن الــِعز 
بـالـعز وهـو اهلل كـان بـكل شـيء مـحيطاً وعـلى الـعماء قـد مـحت االغـيار عـن مـن أعـيانـها وهـو اهلل كـان عـلى كـل 
شـــيء شـــهيداً وعـــلى الـــعرش فـــاســـتقامـــت عـــلى قـــوائـــم الـــثمان بـــالـــحق وهـــو اهلل كـــان بـــكل شـــيء خـــبيراً وعـــلى 
الــسماء قــد ارتــفعت عــلى غــير الــعمد الــتي تــرونــها وهــو اهلل كــان بــاملــؤمــنني حــسيباً وعــلى االرض قــد خــشعت 
عـــلى الســـطح مـــن الـــذكـــر وهـــو اهلل كـــان بـــاملـــؤمـــنني رحـــيماً ولـــلكل عـــلى امـــر الـــكتاب حـــظُّهَن قـــد كـــان بـــالـــحق 
مـرشـوحـاً وانـا نـحن قـد أنـزلـنا الـيك اآليـات بـالـحق مـن ربـك ولـكن أكـثر الـناس ال يـؤمـنون بـالـذكـر الـعلى اال مـن 
املـؤمـنني الـسابـقني قـليال وانـا نـحن قـد رفـعنا الـسماء بـال عـمد تـرونـها ثـم اسـتوى الـسموات بـاألرض عـلى مـا 
قـــدر اهلل فـــي أم الـــكتاب مـــقضياً وانـــا نـــحن قـــد سخّـــــرنـــا الـــشمس والـــقمر والـــنجوم حـــول الـــذكـــر لـــعل الـــناس 
يـــؤمـــنون بـــلقائـــه عـــلى الـــحق بـــالـــحق وهـــو اهلل كـــان بـــالـــحق عـــلى الـــعاملـــني محـــموداً وانـــا نـــحن قـــد كـــتبنا املـــقعد 
عَــــرشَـــــــك واملـــقرَّ كـــرســـيك وان أمـــرهـــما قـــد كـــان عـــلى املـــاء حـــول الـــباب بـــالـــحق عـــلى الـــحق مـــرفـــوعـــاً اهلل قـــد أمـــد 
االرض بــكلمته وقــد قــّدر فــيها بــواطــن وانــهاراً مــن مــاء الخــمر ومــن كــل الــثمرات قــد قــدر الــسير فــيها زوجــني 
اثـنني يـغشى الـليل والـنهار وان فـي ذلـك آليـات ألولـى األبـصار مـن أهـل الـباب الـذيـن هـم قـد كـانـوا حـول الـذكـر 
طـّوافـاً وانـا نـحن قـد قـدرنـا فـي االرض الـواحـديـة قـطعاً مـن الـصفات مـتجاورات وجـنات مـن األسـماء أعـنابـا 
وذرعـاً مـن الـشؤن صـنوانـا يُـسقى بـماء الـذكـر عـلى األمـر فـوق األمـر وقـد كـان الـحكم فـي أم الـكتاب مـقضياً 
يــا مــأل األنــوار ان تــعجبنُكم الــذكــر حــقه فــانــا قــد كــنا بــالــحق لــفي الخــلق عــلى الــبدع بــاذن اهلل الــقديــم عــلى 
شــأن الــذكــر وقــد كــان األمــر مــن عــند اهلل الــعليّ حــديــثاً وان أهــل الشــرك مــقعدهــم الــنار عــلى حــكم الــكتاب 
بـالـحق وقـد كـان الـحكم فـي أم الـكتاب مـقضياً وان اهلل لـذو مـغفرة عـلى الـناس فـي ذلـك الـكلمة األكـبر ولـكن 
الـناس ال يـعلمون مـن عـلم الـكتاب حـرفـاً اال وقـد عـلموا بـشيء مـن الـباطـل املُـجتِث مخـذوال وان اهلل قـد جـعلك 
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عـلى الـحق بـالـحق مـنذراً وعـلى املـؤمـنني هـاديـاً وعـلى سـر الـكتاب مهـديـاً اهلل يـعلم كـل شـيء ومـا فـي األرحـام 
بـالـحق وعـلى مـا تـزداد فـي الخـلق عـلى الـبدع وكـل شـيء قـد كـان مـن عـنده عـلى املـقدار مـكتوبـاً هـو اهلل الـذي 
ال الــه اال هــو عــالــم الــغيب والــشهادة وهــو اهلل كــان عــلياً كــبيراً وان اهلل قــد جــعل الــقول للمشــركــني ســواء فــمن 
أراد اهلل ان يـضّله فـال مـرّد لـه وقـد كـان امـر اهلل بـالـحق فـي أم الـكتاب مـفعوالً وان اهلل قـد قـدر لـنفسك مـالئـكة 
يـحفظونـك عـلى االرض مـن عـند اهلل وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء قـديـراً يـا مـأل األنـوار اسـمعوا نـدائـي مـن 
لـسان اهلل الـبديـع مـن األسـرار املـنيعة االحـديـة بـاذن اهلل الـعلى الـذي قـد كـان عـلى كـل شـيء قـديـراً قـل انـى 
انـا األسـرار فـي مـأل الـعماء بـالـحق األكـبر لـقد كـنت حـول الـنار مسـتوراً وانـى بـاذن اهلل فـي صـغرى قـد كـنت 
بـــالـــحق عـــلى نـــفسي عـــلى الـــحق الـــقوى عـــليماً وان شـــاء اهلل تـــبيضُّ عـــيناي عـــن الحـــزن فـــي كِــــبَري وانـــى انـــا 
الـكظيم بـالـحق عـلى الـعاملـني جـميعاً وهـو اهلل قـد كـان بـالـعاملـني مـحيطاً وان اهلل هـو الـعلى الـكبير وهـو اهلل قـد 
كــان عــلى كــل شــيء قــديــراً وهــو اهلل قــد كــان بــكل شــيء عــليماً وان اهلل مــولــيكم الــحق لــحق ال الــه اال هــو وهــو 
اهلل كــان عــن الــعاملــني غــنياً يــا أهــل االرض اعــرفــوا حــق األكــبر بــالــذكــر فــانــه عــند اهلل قــد كــان فــي أم الــكتاب 

محموداً.
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قـالـوا تـاهلل تـفتؤا تـذكـر يـُوسـف حـتى تـكون حـرضـا او تـكون مـن الـهالـكني. املـط. الحـمد هلل الـذي نـزل الـكتاب 
بـالـحق عـلى عـبده لـيكون فـي الـعوالـم مظهـراً ألمـثالـه عـلى القسـط الـخالـص بـالـحق األكـبر مـشهوداً وانـا نـحن 
قــد جــعلناك فــي عــوالــم الــقدس ركــناً للتســبيح وعــرشــاً عــلى الــتكبير محــموداً فــاســتمع نــدائــي عــلى الــباب مــن 
حـول الـباب انـى انـا املـلُك الـحق قـد كـنت بـالـحق عـلى الـحق قـيومـاً وانـى انـا األمـر بـالـحق عـلى ألـف املـحيط قـد 
كــنت بــالــحق عــلى الــحق مــحكومــا وانــك بــالــحق ركــن التهــليل ومــركــز الــتمجيد بــاذن اهلل الحــميد قــد كــنت فــي 
الـحق محـموداً وانـا نـحن مـا أردنـا بـالـحق مـن بـعض شـيء اال وقـد سـبقت اإلرادة مـن أنـفسهم عـلى الـشيء 
وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء مـحيطاً وهـو الـذي يـريـكُم عـلى الـبرق بـرقـاً مـن الـذكـر األكـبر وعـلى الـسحاب ملـعأ 
مـن األمـر األعـظم وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء قـديـراً يـا أيـها املـؤمـنون لـم تـجادلـون فـي الـذكـر بـعد الـحق وانـه 
قـد كـان فـي أم الـكتاب شـديـد األمـر حـول الـنار مـكتوبـاً وان الـذيـن يـدعـون مـن دون هـذا الـباب لـن يسـتجيبوا 
لـهم بـشيء ومـا جـعل اهلل دعـاء الـكافـريـن اال فـي الـنار عـلى الـنار بـالـنار األكـبر مسـتجابـاً وهلل يسجـد مـن فـي 
الـسموات ومـن فـي االرض فـمنهم عـلى الـحق الـقيم ومـنهم عـلى الـباطـل املـجتِث قـد كـانـوا فـي أم الـكتاب عـلى 
حـول الـنار مسـطوراً يـا أهـل الـعرش اسـمعوا نـدائـي مـن حـول هـذا الـباب انـى انـا اهلل الـذي ال الـه اال هـو وانـا 
الـحيّ قـد كـنت بـالـحق قـيومـاً يـا عـبادي مـا مـن نـفس قـد اتـبع الـذكـر بـالـحق اال فـقد اتـبعني عـلى الـحق الـبالـغ 
فــي الخــط الــقيم عــلى الــذكــر األكــبر مســتقيماً ومــا مــن نــفس قــد اعــرض عــن أمــره اال فــقد اعــرض عــن أمــري 
وانـى عـلى الـحق بـالـحق ألنـتقم مـن املشـركـني عـظيماً يـا قـرة الـعني فـاسـمع الـناس الـحان أطـيار الـجنان عـلى 
الــعرش بــالــحق فــي ســطح عــلى هــذه االرض املــقدســة فــانــك بــالــحق عــلى اذن اهلل فــي الــقدس مســّددهــم وهــو 
اهلل قــد كــان عــليك حــفيظاً قــل انــى انــا ابــن محــمد الــعربــي فــي الــلوح الــحفيظ قــد كــنت حــول الــنار مــشهوداً 
وانـى انـا الـنار الـكليم حـول الـطور قـد نـطقت فـي الشجـرة ال الـه اال هـو وهـو اهلل كـان عـليَّ شـهيداً ومـا قـدَّره 
حــق الــقدر عــلى الــحق شــيء اال هــو اهلل ربــه الــذي ال الــه اال هــو ونــحن آل محــمٍد بــالــحق وكــذلــك الــحكم فــي 
الـورقـة الـكبيرة حـول الـعرش قـد كـان بـأيـدي الـرب مـكتوبـاً يـا أيـها الـشمس الـطالـع فـي األفـق الـعماء املـطيع هلل 
األحــد الــصمد الــذي ال الــه اال هــو وهــو اهلل كــان عــليك حــسيباً وان مــن اهلل الــحق ومــنا آل اهلل بــالــحق ســالم 
عـليك كـما قـد كـنت عـند اهلل فـي الـلوح الـحفيظ مـذكـوراً يـا أهـل االرض اتـقوا اهلل فـي هـذه الـورقـة املحـمرة اال 
تـــقولـــوا عـــلى اهلل اال الـــحق وان اهلل قـــد كـــان بـــكل شـــيء عـــليماً ومـــن اظـــلم مـــمن افـــترى عـــلى الـــذكـــر بـــالـــكذب 
أبشــره بــالــنار الــكبير الــى الــنار الــكبير قــريــباً يــا أهــل الــعرش اســمعوا نــدائــي مــن الــنقطة الــقائــمة عــلى مــركــز 
الـشمس بـالـحق عـلى الـحق مـن لـسان الـفتى الـعربـي املـدنـي عـلى الـحق الـقوى بـديـعاً ان اهلل قـد أوحـى الـيّ 
بـالـحق انـى انـا اهلل الـذي ال الـه اال انـا ان هـذا الـذكـر لـدي عـلى كـلمة الـعلي وسِـــــّر املـنيع قـد كـان عـلى الـحق 
فــي الــحق حــول الــحق مخــلوقــاً قــل هــل يســتوي االلــفان احــدهــما قــائــم عــلى األمــر واآلخــر قــاعــٌد لــدى الــباب 
تـعالـى اهلل الـعلى وهـو اهلل كـان عـزيـزاً كـبيراً مـا لـكم كـيف تـجعلون هلل شـركـاء مـن الخـلق فـتَشابَـَه الخـلق عـليهم 
لــدى الــباب وتــعالــى عــما يــصف الــظاملــون عــلواً كــبيراً قــل اهلل خــالــق كــل شــيء بــأمــره عــلى الــحق وهــو الــواحــد 
الـعلى الـذي قـد كـان بـكل شـيء عـلى الـحق بـالـحق عـليماً وانـا نـحن قـد أنـزلـنا مـن الـسماء مـاء فـسالـت األوديـة 
بـقدرهـا وانـا قـد قـّدرنـاه بـالـحق تـقديـراً وامـا األحـرف فـيذهـب األمـر عـن الـناس عـلى خـط الـسواء بـني السـطور 
بــالــحق عــلى الــحق ســواء وأمــا مــا يــنفع املــؤمــنني هــذا الــذكــر بــالــحق وانــه الــحق قــد كــان فــي أم الــكتاب حــول 
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الــنار مــكتوبــاً وانــا نــمسُكه عــلى القســط فــي االرض لــينفع الــناس بــالــحق مــن ارشــاح الــقطرة مــن هــذا البحــر 
األعـــظم عـــلى حـــكم الـــكتاب تـــحت الـــباء مســـطوراً أفـــمن يـــعلم الـــذكـــر بـــالـــذكـــر كـــمن هـــو يـــعلم بـــالـــكتاب كـــال ان 
بـــينهما بـــعد املشـــرقـــني وقـــد كـــان الـــحكم فـــي أم الـــكتاب مـــقضياً انـــما املـــؤمـــنون بـــالـــحق مـــن وفـــى عـــلى العهـــد 
بــالعهــد وال يــنقض املــيثاق بــاملــيزان وقــد كــان بــالــحق فــي القســطاس حــول الــباب مــذكــوراً أولــئك صــبروا عــلى 
ابـتغاء وجـه اهلل بـالـحق ورضـوا عـن اهلل فـي السـر والجهـر فـأولـئك هـم عـلى الـحق فـي عـرش الـقدس قـد كـانـوا 
بـــاذن الـــذكـــر مـــسكونـــا وان الـــذيـــن قـــد امـــنوا بـــالـــحق ورضـــوا عـــلى عـــقبى الـــدار حـــول الـــذكـــر فـــأولـــئك هـــم عـــلى 
الـصراط الـقيم قـد كـانـوا بـالـحق مـشهوداً وأولـئك هـم فـي الـفردوس خـالـديـن ويـدخـلونـهم املـالئـكة مـن كـل الـباب 
سـالم مـن اهلل الـعلى عـلى الـحق قـديـماً يـا أهـل الـفردوس اسـمعوا نـداء اهلل مـن الـورقـة املحـمرة املـنبتة مـن هـذه 
الشجـرة املـخّضرة عـلى ارض ذلـك الـباب الـعلى الـذي قـد كـان عـزيـزاً حـكيماً يـا عـباد اهلل لـم تـقولـون فـي امـر 
ذكـر اهلل األكـبر عـلى كـلمة الـتي قـد قـالـوا إخـوة يـوسُــــــف تـاهلل تـفتؤا تـذكـر يـوسـف كـال ومـا كـان الـذكـر مـحجوبـاً 
عـلى نـور الـطور فـي أفـئدتـكم وإنـكم تـحتجبون بـأنـفسكم مـن دونـه وانـه الـحق كـلمته األكـبر والـركـن املحـمر فـي 

كل األلواح على أيدي الرحمن قد كان بالحق على الحق مكتوباً.
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سورة الطير
بسم اهلل الرحمن الرحيم

قــال انــما أشــكوا بــثي وحــزنــي الــى اهلل وأعــلم مــن اهلل مــا ال تــعلمون. آلــر. هــذا كــتاب أنــزلــناه بــالــحق لتخــرج 
الــناس عــن املــحو الــى الــعلم الــخالــص الــحق هــذا صــراط الــعلي عــلى القســط الــخالــص بــالــحق وهــو اهلل كــان 
عــزيــزاً حــميداً وهلل مــا فــي الــسموات ومــا فــي االرض بــالــحق وهــو الــغنى عــن كــل شــيء وهــو الــحق قــد كــان 
بـالـعاملـني مـحيطاً مـثل الـذيـن يـقطعون العهـد فـي الـذكـر األكـبر كـمن يـنقض املـيثاق فـي الـرب وكـذلـك فـي الـلوح 
الـــحفيظ لـــدى اهلل الـــقديـــم قـــد كـــان بـــالـــحق عـــلى الـــحق مـــكتوبـــاً اهلل الـــباســـط فـــي الـــعلم ملـــن يـــشاء ومـــا الـــحيوة 
الـدنـيا عـند اآلخـرة اال كـمثل الـظل عـند الـشمس وقـد كـان الـظل عـند الـشمس بـالـحق مـعدومـاً وان اهلل يهـدى 
مـن يـشاء عـلى صـراط هـذا الـذكـر وان صـراط عـليّ هـذا فـي أم الـكتاب عـلى الخـط الـقائـم حـول الـباء قـد كـان 
بـالـحق الـقوى عـلى الـحق الـعلي مـكتوبـاً اال ان بـذكـر ربـكم الـرحـمن قـد اطـمأنـت قـلوب املـؤمـنني حـول املـاء فـي 
ذلـــك الـــباب األكـــبر ان اهلل قـــد كـــان عـــلى كـــل شـــيء شـــهيداً يـــا قـــرة الـــعني ان شجـــرة الـــطوبـــى فـــي أم الـــكتاب 
لـديـنا عـلى بـاب الـباء قـد كـان بـالـحق مـكتوبـاً ومـا مـن نـفس قـد أخـذت األغـصان عـن هـذه اآليـات األكـبر بـالـحق 
اال ونـحكم بـاذن اهلل لـه فـي اآلخـرة عـلى حـسن املـآب وقـد كـان الـحكم فـي أم الـكتاب مـحتومـاً يـا أهـل االرض 
كــيف تــكفرون بــالــرحــمن وهــو الــحق ربــى ال الــه اال هــو عــليه تــوكــلت والــيه لــلمؤمــنني قــد كــان بــالــحق مــتابــاً وانــا 
نـــحن لـــو أردنـــا فـــي هـــذه اآليـــات عـــلى ســـبيل األمـــر لـــقد قُـــِطَعِت االرض وســـيرت الـــجبال بـــالـــحق وان هلل األمـــر 
بـالـحق وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء قـديـراً بـل مـا أردت فـي شـيء اال وقـد أراد اهلل لـه مـن قـبل فـقل انـى عـبد 
اهلل ال امـلك عـلى الـحق بـشيء اال بـما شـاء اهلل ربـى وانـه الـحق قـد كـان بـكل شـيء عـليماً وانـا نـحن لـو نـشاء 
لــبدلــنا االرض ومــن عــليها عــلى حــرف مــن األمــر اقــرب مــن ملــح الــعني جــميعاً ولــكن الــذيــن قــد كــفروا يــصيبهم 
الـنار بـما صـنعوا وان اهلل ال يخـلف املـيعاد بـالـحق وهـو اهلل كـان عـليماً حـكيماً ولـقد اسـتهزئـى بـرسـل مـن قـبلك 
ومـا أنـت اال عـبد اهلل عـلى الـحق فـسوف نـملى الـذيـن كـفروا بـما فـعلوا بـأيـديـهم وان اهلل ال يـظلم بـشيء عـلى 
شـيء قـطميراً أفـمن هـو قـائـم عـلى األنـفس بـاألمـر كـمن هـو قـاعـد فـي بـيته مـا لـكم كـيف تـحكمون هلل شـريـكاً 
عـــلى األمـــر افـــتنبئونـــه بـــما ال يـــعلم فـــي االرض ومـــا مـــن الـــه بـــالـــحق اال هـــو وهـــو اهلل كـــان عـــزيـــزاً حـــكيماً وان 
الـــذيـــن يـــدعـــون مـــن دونـــه ان اهلل قـــد اعـــد لـــهم فـــي يـــوم الـــقيمة عـــذاب األكـــبر وقـــد كـــان الـــحكم فـــي أم الـــكتاب 
مــــقضياً مــــثل الــــجنة األحــــديــــة الــــتي قــــد وعــــد الــــرحــــمن عــــباده كــــمثل الــــتي اســــتقرت عــــلى الــــعرش فــــي بحــــر 
الـــصمديـــة جـــبلها دائـــماً عـــلى غـــير الـــتغيير وظـــلها مـــقطوع عـــن الـــتدبـــير ذلـــك الـــجنة هـــي الـــكلمة األكـــبر عـــلى 
املـؤمـنني وهـو اهلل كـان عـليماً حـكيماً وان بـعضاً مـن أهـل الـفرقـان يـفرحـون بـما قـد أتـاك اهلل مـن فـضله قـل انـى 
أمــرت ان اعــبد اهلل الــذي ال الــه اال هــو وال أشــرك بــعبادتــه عــلى الــحق بــالــحق مــن بــعض الــشيء شــيئاً وكــذلــك 
قـــد أنـــزلـــنا عـــليك بـــالـــحق هـــذا الـــحكم مـــن عـــند اهلل عـــربـــياً غـــير شـــرقـــي وال غـــربـــي بـــل عـــلى األلـــف الـــقائـــم بـــني 
الســـطريـــن واملـــاء الـــراكـــد عـــلى الـــطلسمني مـــن ذلـــك النهـــر األعـــظم ســـر االســـمني وان اهلل قـــد كـــان بـــكل شـــيء 
مــحيطاً ومــا كــان لــنفس ان تــأتــى بــآيــة مــن الــكتاب عــلى الــحق اال وقــد كــان بــاذن اهلل الحــميد عــلى األمــر فــي 
املـلك مـأمـورا ولـكل اجـل مـكتوب عـلى الـحق عـلى هـذا الـباب كـتاب اهلل األكـبر يـمحوا اهلل مـا يـشاء ويـثبت وهـو 
اهلل كــان بــكل شــيء عــليماً ويــقول املشــركــون مــن أهــل الــكتاب مــا كــنت عــلى األمــر مــن عــند اإلمــام حــجة اهلل 
بـالـحق قـل كـفى بـاهلل شـهيداً بـيني وبـينكم وان الـحجة شـاهـد عـليّ بـالـحق األكـبر وهـو اهلل وأولـياؤه قـد كـانـوا 
بـكل شـيء شـهيداً ولـقد اتـبعوا بـعض املـؤمـنني أهـوائـهم مـن بـعد مـا قـد جـائـهم الـذكـر بـالـكتاب األكـبر فـسوف 
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نـذيـقنهم مـن حـّر الـنار عـلى الـنار بـالـنار شـديـداً قـل انـما عـليّ الـبالغ وعـليّ الـحساب قـد كـان فـي أم الـكتاب 
مــكتوبــاً يــا أهــل الــعماء اســمعوا نــدائــي مــن هــذه الــورقــة الحــمراء املــنبتة مــن أغــصان هــذه الشجــرة الــخضراء 
املـتوقـعة عـلى الشجـرة الـصفراء الـواقـعة عـلى األصـل الـبيضاء فـي االرض الـكبريـاء هـذا فـتى عـربـي الـذي قـد 
كــان بــالــحق مــشهوداً ان اهلل قــد يــوحــي الــيّ انــي انــا اهلل الــذي ال الــه اال انــا الــحق وان الــذكــر لــدّي بــالــحق 
عـلى الـحق قـبل نـقطة الـنار الـذي قـد كـان فـي نـقطة الـظهور مـكتوبـاً يـا عـبادي هـذه أيـام اهلل الـذي قـد وعـدكـم 
الـرحـمن فـي كـتابـه فـاذكـروا اهلل فـي سـبيل هـذا الـذكـر األكـبر عـلى الـحق بـالـحق كـثيراً فـما مـن نـفس قـد خـلقت 
اال وقـد جـعلت آيـة فـيها مـن الـذكـر األكـبر ليشهـد الـحق بـالـحق وهـو اهلل قـد كـان بـكل شـيء عـليماً وان الـذيـن 
يــريــدون الــدنــيا بــعد الــحق فــما قــدر اهلل لــهم فــي اآلخــرة حــظاً مــن الــخير وقــد كــان الــحكم فــي حــقه مــن حــكم 
الـباب مـقضياً ومـا أرسـلناك اال بـالـلسان الـواقـع مـن أهـل جـنة الـرضـوان ومـا عـلى الـناس عـلم الـكالم مـن بـعد 
الـبيان فـان لـكل شـيء نـبأ فـي أم الـكتاب قـد كـان حـول الـنار مسـتوراً وان اهلل قـد اذن الـذكـر فـي الـكالم بـما 
شــــاء عــــلى مــــا شــــاء ومــــا شــــاء فــــي شــــيء اال كــــما شــــئنا عــــلى الــــحق وان اهلل كــــان بــــكل شــــيء شــــهيداً واذا 
اســتمعوا قــوالً مــن الــذكــر األكــبر عــلى الــحق الــخالــص مــن غــير الــقواعــد الــباطــلة الــشيطانــية فــي أيــديــكم فــال 
تـردوا الـحق فـانـه املـلك هلل يـتصرف كـيف شـاء كـما شـاء وهـو اهلل قـد كـان عـليما حـكيماً يـا أيـها املـؤمـنون ألـم 
أُنـذركـم بـأيـام اهلل الـحق تـاهلل الـحق فـلقد جـاءكـم الـيوم مـن يـومـكم هـذا عـلى الـعباد الـذيـن هـم قـد كـانـوا بـذكـر 
اهلل الــعلي صــابــرا وشــكوراً وان اهلل قــد اذن لــلشاكــريــن عــلى شــكر مــن نــفسه ولــلكافــريــن عــلى نــار مــن أمــره 
وان اهلل مـولـيكم الـحق قـد كـان بـكل شـيء عـليماً يـا مـأل األنـوار مـن أهـل سـكر خـمر الحـمراء اسـمعوا نـدائـي 
عــــن هــــذا الــــطير املتحــــرك فــــي جــــّو الــــهواء عــــلى الــــجبال مــــن ارض هــــذا الــــقاف ان اهلل قــــد أوحــــى الــــيّ فــــي 
الــسفينة املسخّـــرة فــوق ذلــك املــاء انــى انــا اهلل الــحق ال الــه اال انــا فــاعــبدنــي عــلى ذلــك الخــط الــقائــم املتحــرك 
فـي صـدر الـباب فـانـه عـلى الـحق بـالـحق فـي ذلـك الـتفسير قـد كـان بـالـعدل نـاطـقاً ومحـموداً الـلهم فـلك الحـمد 
ال الـه اال أنـت انـما أشـكو بـثي وحـزنـي مـن ذلـك املـاء الـراكـد فـي الـعينني عـن املـاء الـكافـور فـي االسـمني عـلى 
املـاء الـذهـب فـي الـكاسـني الـى اهلل مـالـك األمـريـن وانـي ال اعـلم مـن اهلل فـي هـذا الـغالم الـعربـي األملـعي الـذي 
قـد ربـيته بـأيـدي فـي نـار األفـئدة وهـو الـذي يـحكي اسـمه عـلى كـلمة األكـبر مـا ال تـعلمون انـتم بـشيء وهـو اهلل 

قد كان بذكره العلى عليماً وهو اهلل كان على كل شيء شهيداً وان اهلل قد كان بكل شيء محيطاً. 
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سورة النبأ
بسم اهلل الرحمن الرحيم

يـــا بـــني اذهـــبوا فـــتحسسوا مـــن يـــوســـف وأخـــيه وال تـــيأســـوا مـــن روح اهلل انـــه ال يـــيأس مـــن روح اهلل اال الـــقوم 
الــكافــرون. الــر. يــا أيــها الــكلمة األكــبر اهلل قــد انــزل عــليك الــذكــر بــالــحق ومــا أنــت اال ذكــر اهلل الــعلى وهــو اهلل 
قـد كـان عـزيـزاً حـكيماً وانـا نـحن قـد نـزلـناك بـالـحق وان اهلل ومـالئـكته عـليك بـالـحق املـنيع عـلى الـكلمة الـرفـيع 
قـد كـانـوا حـفاظـاً قـديـماً وان تـلك اآليـات آيـات الـقران بـالـحق مـن عـند اهلل ربـك الـحق الـذي ال الـه اال هـو وهـو 
اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء مــحيطاً وذر املشــركــني حــول الــنار الــى ذلــك الــيوم الــحق مــيقاتــا وان لــكل كــتابــا 
مـعلومـاً عـلى األمـر فـي ذلـك الـكلمة األكـبر بـاذن اهلل الـحق وفـى أم الـكتاب حـكم الـكل قـد كـان بـالـحق مـكتوبـاً 
يـــا قـــرة الـــعني انـــك أنـــت الـــنبأ الـــعظيم فـــي املـــأل األعـــلى وعـــلى ذلـــك االســـم عـــند أهـــل الـــعرش قـــد كـــنت بـــالـــحق 
مـــعروفـــاً يـــا أيـــها املـــؤمـــنون ءأنـــتم لـــفي شـــك مـــما يـــدعـــوكـــم الـــذكـــر إلـــيه وانـــه الـــحق بـــالـــحق قـــد كـــان فـــي الـــحق 
مــشهوداً أفــبالــباب شــك انــه قــد كــان مــمسك الــسموات واالرض بــاذنــنا وان اهلل كــان بــما تــعملون خــبيراً مــثل 
الــذيــن يــمنعهم الــذكــر عــن الــقواعــد الــباطــلة كــالــذيــن ال يــحبون الــردِّ عــلى آلهــتهم وانــهما عــلى حــكم الــباطــل قــد 
كـانـا فـي أم الـكتاب مـكتوبـاً قـل اهلل ربـى وربـكم الـحق قـد جـعلني عـلى الـكلمة األكـبر هـذا عـلى الـحق بـالـحق 
شـهيداً ومـا انـا اال بشـر مـثلكم يـمنُّ اهلل عـليّ كـما شـاء بـما شـاء ومـا كـان ألمـر ربـكم الـرحـمن فـي أم الـكتاب 
تحــديــداً ومــا األمــر مــن عــندنــا اال اقــرب مــن ملــح الــعني وان اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء شــهيداً ومــا لــنا اال ان 
نـقول اال بـأذن اهلل وعـلى اهلل قـد تـوكـلنا بـالـحق الـخالـص وهـو اهلل ربـنا كـان عـلى كـل شـيء قـديـراً وان اهلل قـد 
قــدر لــلخائــفني حــول الــبيت مــكان االمــن فــي حــول الــعرش وان اهلل قــد كــان بــكل شــيء مــحيطاً ومــن ظــن فــي 
الــذكــر بــعضاً مــن الــشيء الــباطــل انــا قــد أســقيناه فــي الــقيمة مــن مــاء الــصديــد فــلما تجــرعــه يحــرقُـــُه ويــأتــيه 
املــوت مــن كــل مــكان ومــا هــو بــميت ومــن ورائــه عــذاب اهلل األكــبر عــلى الــحق بــالــحق قــد كــان فــي أم الــكتاب 
مـكتوبـاً أولـم تـتفكروا فـي شـيء وانـا قـد خـلقنا الـسموات بـالـحق ولـو شـاء اهلل لـيذهـبكم ويـأت بخـلق عـلى الـحق 
بـمثلكم وهـو اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء قـديـراً وان فـي الـنار نـار الـبرد سـواٌء لـلكافـريـن عـلى الحـر بـعد الـبرد 
جـــزعـــوا أم صـــبروا مـــا لـــُهّن فـــي الـــنار مـــن مـــحيص عـــلى الـــعدل وان اهلل قـــد كـــان عـــلى كـــل شـــيء قـــديـــراً واذا 
قــضى األمــر يــقول الــشيطان ألولــيائــه انــي لــعلى الشــرك بــمثلُكن فــال تــلومــونــي ولــومــوا أنــفسكم املشــركــة وان 
عـــذاب اهلل األكـــبر مـــنا قـــد تـــحققت وعـــلينا قـــد تـــرجـــعت بـــحكم الـــكتاب مـــن أمـــر الـــباب قـــد كـــان بـــالـــحق األكـــبر 
مـحتومـاً الـم تـروا كـيف ضـرب اهلل الـذكـر بـالشجـرة الـتي قـد كـانـت أصـلها فـي صـدر الـذكـر وفـرعـها قـد رفـعت 
الــى ســماء الــعماء وان اهلل مــولــيكم الــحق قــد كــان بــكل شــيء عــليماً وان الــكلمة الــطيبة أصــلها عــلى الــعرش 
ثـابـتة وفـرعـها فـي الـسماء عـلى اذن الـباب بـاقـية تـؤتـي ثـمراتـها اآليـات فـي كـل الـحني الـطيبة بـاذن اهلل إنـشاء 
عــلى األحــداث بــاألمــر الــبديــع فــي الــعدل املــبتدع عــلى الــنقطة الــنار قــد كــان حــول املــاء مســتوراً ومــثل الــكلمة 
الـباطـل مـن دون الـحق كشجـرة خـبيثة اجـتثَّت مـن ظـل الـظالل عـلى الـظالل وقـد كـان الـظل عـلى الـنار مـوروداً 
أتـجعلون مـن دون اهلل أنـدادا وهـم عـلى الخـلق بـمثلكم فـانـتظروا فـان اهلل قـد كـتب مـصير املشـركـني الـى الـنار 
وان األمـر مـن عـند اهلل قـد كـان فـي أم الـكتاب مـقضياً قـل لـعبادي الـذيـن قـد امـنوا بـالـذكـر عـلى الخـط الـقيم 
وأنـــفقوا األمـــوال بـــعد اقـــامـــة الـــصالة ان اهلل قـــد اعـــد لـــهم جـــنات تجـــري مـــن الـــثمرات بـــالحـــلم ورضـــوان مـــن 
الـــنفحات بـــالـــعلم وان فـــضل اهلل لـــلذكـــر األكـــبر هـــذا قـــد كـــان فـــي أم الـــكتاب عـــند اهلل مـــعروفـــاً وانـــا نـــحن قـــد 
سخـرنـا لـكم الـشمس والـقمر دائـمني حـول الـذكـر وان تـعدوا نـعمة اهلل ال تـحصوهـا وان اهلل قـد كـان بـالـعاملـني 
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مـــحيطاً يـــا أهـــل الـــعرش اســـمعوا نـــدائـــي مـــن حـــول ذلـــك الـــبلد االمـــن مـــقام إبـــراهـــيم فـــمن دخـــلها عـــلى الخـــط 
الـقائـم فـانـه مـن أهـل الـباب ومـن عـصى اهلل فـهو خـارج عـنها وهـو اهلل كـان غـنياً حـميداً ربـنا انـى اسـكنت قـرة 
عـيني هـذا بـواد غـير ذي حـق فـاجـعل الـلهم أفـئدة مـن الـناس تـهوى إلـيها وارزق أهـلها مـن الـثمرات الـحقايـق 
لعهــدك األكــبر بــالــحق الــخالــص فــانــك ذو الــفضل الــعظيم وانــك كــنت بــكل شــيء قــديــراً ربــنا انــك تــعلم بــالــحق 
لـــها وملـــن كـــان فـــيها وال يـــخفى عـــليك شـــيء وانـــك أنـــت الـــعزيـــز وقـــد كـــنت عـــن الـــعاملـــني غـــنياً ان الـــكافـــريـــن ال 
يـريـدون الـحق اال الـى الـذكـر فـي أبـصارهـم وال أفـئدتـهم وقـد قـدر اهلل لـهم فـي يـوم الـحساب مـوقـفاً عـلى الـحق 
بــالــحق مــسئوالً فــاذا كــشف الــغطاء عــن أبــصارهــم يــقولــون يــا لــيتنا قــد اجــبنا دعــوتــك وقــد اتــبعنا الــذكــر مــن 
عـندك الـحق ومـا لـهم الـيوم مـن دون اهلل الـعلي ظـهيراً فـسوف يـرى املـؤمـنون يـومـئذ مـقعد املجـرمـني فـي الـنار 
وسـرابـيلهم مـن قـطران الحـديـد مـعدَّةٌ تـغشى وجـوهـهم الـنار فـبئس املـقعد مـسكنهم الـتابـوت وان اهلل قـد كـان 
بـالـعاملـني مـحيطاً وان اهلل قـد أجـزى لـكل نـفس بـما كسـبت وان اهلل هـو الـحق ال الـه اال هـو وهـو اهلل كـان بـكل 
شــيء عــليماً ان هــذا الــذكــر حــكمه بــالغ الــحق لــيعلموا الــناس عــلى الــحق انــما هــو اهلل الــه واحــد لــيس كــمثله 
شــيء وهــو اهلل كــان عــزيــزاً حــكيماً ومــا أهــلكنا مــن قــريــة اال عــلى اجــل مــكتوب بــاذن اهلل ربــنا الــحق وان اهلل 
كـان بـكل شـيء عـليماً وانـا نـحن قـد أنـزلـناك بـالـحق عـلى شـيع األولـني واآلخـريـن عـلى حـرف مـن سـر السـطر 
الـذي قـد كـان حـول الـنار مسـتوراً وان اهلل كـان عـلى كـل شـيء قـديـراً يـا قـرة الـعني انـا قـد حـفظنا االرض فـوق 
املـــاء والـــسموات تـــحت الـــهواء لسِـــــــرِّك الـــحق عـــلى األمـــر الـــبديـــع مـــن ربـــك الـــحق وكـــان الـــحكم فـــي أم الـــكتاب 
مــقضياً فــاســتمع ملــا أوحــى الــيك مــن ربــك انــه ال الــه اال هــو فــاعــبده وتــوكــل عــليه واذا قــضى األمــر قــل انــا هلل 
وانـــا إلـــيه بـــالـــحق قـــد كـــنت مـــرجـــوعـــاً يـــا أهـــل الـــعدن اســـمعوا نـــدائـــي مـــن ذلـــك املـــاء الـــطهور املتحـــرك فـــي ذلـــك 
الـكأس الـكافـور فـي أيـدي غـلمان مـن أهـل ذلـك الـباب الـقائـم بـني يـدي اهلل الـحق انـه هـو الـحي ال الـه اال هـو 
وهــــو اهلل كــــان عــــلياً قــــديــــماً انــــى انــــا اهلل ال الــــه اال انــــا يــــا مــــأل األنــــوار عــــبادي اذهــــبوا الــــى ارض الــــطيبات 
فـتحسسوا مـن يـوسـف وأخـيه فـي ذلـك الـباب وأخـيه فـي نـفس الـباب وال تَـِهنُوا مـن كـلمة األكـبر روح اهلل فـانـه 
أيـن مـا كـنتم بـاذن اهلل مـولـيكم الـحق قـد كـان مـعكم عـلى الـحق يـترقـاكـم بـآيـاتـه الـى وطـنكم وانـه هـو الـحق فـي 

الباب العلى الذي قد كان في حول النار مقصوداً وهو اهلل قد كان بكل شيء شهيداً.
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(88)

سورة اإلبالغ
بسم اهلل الرحمن الرحيم

فــلما دخــلوا عــليه قــالــوا يــا أيــها الــعزيــز مــسنا وأهــلنا الــضّر وجــئنا بــبضاعــة مــزجــاة فــأوف لــنا الــكيل وتــصدق 
عـلينا ان اهلل يجـزى املـتصدقـني. املـصع. اهلل الـذي ال الـه اال هـو الـحق ومـا مـن شـيء سـواه اال وهـو املخـلوق 
بـأمـره عـلى الـحق وهـو اهلل بـكل شـيء عـليماً يـا أيـها املـؤمـنون ان اهلل قـد انـزل هـذا الـكتاب عـليّ بـالـحق األكـبر 
وانـي قـد نـزلـتُُه بـالـحق عـلى ذكـري األكـبر بـاذن اهلل الـحق وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيداً فـوربـكم اهلل 
الــحق مــا مــن نــفس قــد يخــطر فــي قــلبه شــيئا مــن دون الــعبوديــة لــي ولــذكــرى األكــبر هــذا اال وقــد يحــرقــه اهلل 
بــالــنار يــوم املــعاد ومــا قــدر اهلل لــه فــي اآلخــرة مــن أهــل الــحق عــلى الــحق بــالــحق مــحيصاً يــا أهــل االرض ان 
هـذه الـورقـة املحـمرة املـنبتة بـالـدهـن األفـئدة صَـــــــــبَغَ عـلى األمـر املـقدر بـالـحق األكـبر ال مـرد لـه وان أمـر اهلل فـي 
أم الـــكتاب عـــلى الـــحق بـــاألمـــر الـــبديـــع قـــد كـــان مـــن حـــول الـــنار مـــقضياً يـــا أهـــل االرض اســـمعوا نـــدائـــي مـــن 
لحـظات هـذه األطـيار املتحـركـة عـلى تـلك الـورقـة الـبيضاء انـى انـا اهلل الـذي ال الـه اال انـا فـاعـبدونـى وأقـيموا 
الـصلوة لـدى الـذكـر لـلذكـر األكـبر وأنـفقوا مـما قـد أعـطاكـم اهلل فـي سـبيل الـذكـر فـان املـوت مسـتبصرة المـرِهِ 
املـقّدر وان اهلل قـد كـان بـكل شـيء مـحيطاً اال ان هـذا الـذكـر فـي مـقعد الـقدس مـن أول الـساجـديـن هلل الـعليّ 
قـد كـان بـالـحق عـلى الـحق مـكتوبـاً فـانـيبوا الـى اهلل مـن قـبل يـوم قـد جـائـتكم املـوت بـغتة هـنالـك لـن تجـدوا دون 
املـــوت هلل الـــحق تســـليماً ولـــقد خـــلت ســـنة األولـــني عـــلى املجـــرمـــني بـــحكم الـــكتاب عـــلى أمـــر اهلل الـــحق فـــي ذلـــك 
الـباب مـقضياً وانـا نـحن لـو فـتحنا عـلى املـؤمـنني بـابـاً مـن الـسماء فـاسـتكبرت أنـفسهم ويـظنون فـي الـذكـر انـه 
قـد كـان عـلى األمـر سـاحـراً عـظيماً وانـا نـحن قـد قـدرنـا فـي الـسماء بـروجـاً عـلى نـقطة االسـتواء فـي الـدوريـن 
عـلى مـركـز الـباب سـويـاً لـيحكم أهـل الـعلم بـاألخـذ عـن هـيئاتـها عـلى نـقطة الـسواء قـليالً وانـا نـحن قـد حـفظناك 
عــن كــل الــشيطان اال مــن اســترق بــآيــات الــكتاب فــي أنــفس املــؤمــنني فــانــه قــد كــان فــي الــنار مــخفياً يــا قــرة 
الــعني فــارمــهن بــرمــي اآليــات مــن شهــب الــثقال عــلى اآليــات الــتي قــد قــدر اهلل فــي الــباب عــلى الــحق فــي ذلــك 
الـكتاب مـبيناً وان مـن شـيء اال قـد جـعل اهلل فـي أم الـكتاب خـزائـنه ومـا نـنزّلُـه اال عـلى قـدر مـن األمـر مـما قـد 
شــاء اهلل الــحق بــالــحق مــقدوراً وانــا نــحن لــنعلم بــالــحق ســبل األســفار مــن أهــل االرض والــسموات وانــك عــلى 
بـاب الـعلم مـن لـدى الـعليم الـقيوم قـد كـنت مـوقـوفـاً يـا أهـل االرض بـلغوا أمـرنـا الـحق الـى الـكل عـلى سـر مـن 
األلـــف الـــقائـــم حـــول الـــحق فـــان اهلل قـــد قـــدر لـــلمبلغني جـــنات مـــن قـــطع الـــياقـــوت الـــرطـــبة وقـــد جـــعل اهلل فـــيهن 
الــسموات عــلى طــبق الــسماء هــذا وأبــدع اهلل عــلى مــركــز كــل مــن الــسماء شــمساً عــلى هــيكل التســبيح وقــمراً 
عــلى صــورة الــتقديــس ونــجومــاً عــلى شــكل التحــميد وبــروجــا عــلى هــيئة التهــليل يســبّحون اهلل بــارئــهم الــحق 
عــلى األقــطاب مــن مــراكــزهــن ويســتغفرون اهلل لــلمبلغني الــى الــعباد امــراً مــن هــذه الــكلمة الــعظيمة بــاذن اهلل 
الـــعلى وهـــو اهلل كـــان عـــزيـــزاً قـــديـــماً يـــا أهـــل الـــعرش اســـمعوا نـــدائـــي مـــن حـــول ذلـــك الحـــديـــدة املحـــماة بـــالـــنار 
املسـتجنة فـي قـلب الـذكـر الـذي قـد كـان فـي أم الـكتاب مسـتوراً ان اهلل قـد أوحـى الـيّ فـي الـطور األول مـن 
لــسان حــبيبه مــن ســر املســتسر حــول الــباب انــى انــا اهلل الــذي ال الــه اال هــو ان الــذكــر هــذا لــهو الــحق عــلى 
حـــقي بـــالـــعاملـــني جـــميعاً وانـــي أنـــا الـــحق ال إلـــه إال هـــو وان الـــحق مـــن اهلل قـــد كـــان بـــالـــعاملـــني مـــحيطا يـــا أهـــل 
الـــفردوس اســـمعوا نـــدائـــي مـــن الـــشمس املـــضيئة فـــي قـــعر بحـــر الـــسابـــع عـــلى الخـــط األكـــبر فـــوق الســـر مـــن 
الســطر املــربــع انــى انــا اهلل الــحيّ الــقيوم بــالــحق فــما مــن نــفس قــد تَخــطَّر بــشيء مــن الــحق فــي قــلبه عــلى 
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ســـبيل الـــعبوديـــة فـــي شـــان مـــن شـــئون هـــذه الـــكلمة األكـــبر اال وقـــد غـــفرنـــا لـــه خـــطيئاتـــه واغـــرســـنا لـــه فـــي جـــنة 
الــعدن أشــجارا عــلى هــيئة الــطاوس مــن أطــيار الــفردوس وقــد قــدرنــا عــلى الــباب مــن ثــمراتــها حــوريــات كــالــدر 
الــبيض املــكنون وان قــدرة اهلل عــلى الــوعــد لــحق اعــملوا عــلى الــحق فــسوف تــشاهــدون أمــر اهلل فــي املحشــر 
الـبعيد عـلى الـحق الحـميد قـريـباً يـا قـرة الـعني ال تُـكلم عـلى كُـــنه الـعقل بـالـناس لـيضلوهـم الخـلق عـن السـبيل 
وقـــل لـــهم عـــلى كـــلمة املـــعروف بـــالســـر املـــحجب املســـتور الـــذي قـــد كـــان بـــني املـــتوحـــديـــن مـــعروفـــاً وانـــا نـــحن قـــد 
جــعلنا االرض اســماً عــلى الــكلمة األكــبر وقــدرنــا فــيها مــعايــشكم عــلى الــباب فهــل مــن شــيء تــعتقدون بــالــحق 
ألنـــفسكم مـــن دون اهلل الـــحق رزاقـــاً يـــا قـــرة الـــعني فـــانـــزل عـــلى أراضـــى اآليـــات مـــاء الـــرحـــمة لـــيسقون الـــناس 
أنـــفسهم عـــلى الخـــط الـــقيم لـــلكلمة األكـــبر الـــى يـــوم املـــعلوم مـــيقاتـــا وانـــا نـــحن بـــالـــحق قـــد خـــلقنا االنـــسان مـــن 
صـلصال الـتراب فـي كـفِّ الـحكيم عـلى حـول أبحـر املـاء بـاذن اهلل الـعلى وهـو اهلل كـان عـزيـزاً حـكيماً وانـا قـد 
حـكمنا عـلى الـجان نـار املُسـتجنَِّة مـن الشجـرة األخـضر الـتي قـد كـان مـن حـول الـسموم مـغروسـاً وانـا نـحن 
ملـا خـلقنا املـالئـكة حـول الـذكـر قـد أمـرنـاهـم عـلى الـحق فـي ذلـك الـباب سجـدة الـرحـمن ربـكم الـحق عـلى سـبيل 
الـحب الـذي قـد كـان فـي أم الـكتاب مـقصوداً فسجـدت املـالئـكة بـالـُغبار الـصاعـدة مـن هـذه االرض عـلى أمـر 
مــن الــذكــر هلل الــقديــم وهــو اهلل كــان بــالــحق مــعبوداً وان إبــليس ملــا اســتكبرت بــكفره عــلى الــباب األعــظم فــقد 
كــانــت بــذلــك الشــرك فــي كــتاب اهلل الــحفيظ رجــيماً أُخــرج فــانــك قــد كــنت فــي كــتاب الــفجار بــاســم الــنار لــلنار 
مــكتوبــاً وانــا نــحن قــد ارفــعنا الــباب لــلباب بــاذن اهلل فــي املسجــد الحــرام بــالــسؤال عــن الــهاء عــلى الــرد فــي 
كـلمة حـرف الـالء لـلبلوغ الـى املـشعر الـفؤاد عـلى الـحق مـن ذلـك املـداد وان اهلل كـان عـلى كـل شـيء قـديـراً اال 
ال ســــبيل اال بــــعد الــــقطع عــــمن ســــوى الــــحق فــــي الــــباب الحــــميد بــــاذن اهلل الــــعلى الــــكبير مســــتوراً وان هــــذا 
صــــراط عــــليّ فــــي أم الــــكتاب عــــلى شــــكل الــــتثليث قــــد كــــان حــــول الــــنار مــــكتوبــــاً ومــــا جــــعل اهلل بــــالــــحق ارادة 
الـشيطان عـلى املـتوكـلني حـول الـباب بـالـحق األكـبر عـلى حـكم الـكتاب مـن حـكم الـباب قـد كـان فـي أم الـكتاب 
مـقضياً وان اهلل قـد جـعل بـحكمته بـاب الـجحيم سـبَعة أحـرف عـلى ظـل الـجنان بـحكم الـنيريـن حـرَّ الـنيران قـد 
كــان فــي نــقطة الــنار بــالــنار مــوجــوداً وان لــلمتقني جــنات الــقدس فــي حــول الــباب بــاذن اهلل الــعلى عــلى الــحق 
بــالــحق قــد كــان فــي الــحق مــغروســاً يــا أيــها املــؤمــنون ادخــلوهــا بســالم عــلى صــحو الــشيء بــالخــط مــن آلهــتك 
عــلى الــحق بــالــحق الــذي قــد كــان فــي أم الــكتاب مــعلومــاً يــا أهــل الــغلبة مــن الســر فــي لــجة البحــر اســمعوا 
نـــدائـــي مـــن ذلـــك الـــحوت املـــوقـــف فـــي قـــطب ذلـــك البحـــر فـــي وكـــره األقـــدس فـــان اهلل قـــد جـــعل لـــه قـــلباً كـــالـــنور 
الــنيريــن يــنّوُر البحــر بــنوره وهــو عــلى بــاب الــعبوديــة هلل فــي ذلــك الــباب قــد كــان بــالــحق مــوقــوفــاً قــل ان اهلل قــد 
أوحــــى الــــى انــــى انــــا اهلل ال الــــه اال انــــا قــــد خــــلقتك بــــان تــــقول بــــاذن اهلل فــــي ارض املــــصر اذا دخــــلوا عــــليك 
الـحيّان قـولـوا عـلى الـباب يـا أيـها الـعزيـز مـسنا وأهـلنا الـضّر وقـد جـئنا بـبضاعـة مـن آيـة الـباب مـزجـية فـأوف 
لــنا الــكيل بــاملــيزان القســط وتــصّدق عــلينا بــاآليــة األكــبر كــما تــصدق اهلل عــلينا بــآيــة الــتوحــيد وأولــيائــه فــان اهلل 
قــد أجــزى املــتصدقــني فــي ذلــك الــباب بــالــحق األكــبر وهــو اهلل كــان عــلياً شــهيداً وان اهلل قــد كــان بــكل شــيء 

محيطاً وهو اهلل كان بكل شيء عليماً.
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سورة االنسان
بسم اهلل الرحمن الرحيم

قـال هـل عـلمتم مـا فـعلتم بـيوسـف وأخـيه اذ أنـتم جـاهـلون. آلـم. ذلـك الـكتاب مـن عـند اهلل الـحق قـد نـزل عـلينا 
بـالـحق الـخالـص عـلى األلـف الـقائـم فـي الـكلمة األكـبر عـلى الـحق حـول السـر األول وهـو اهلل قـد كـان عـلى كـل 
شـيء قـديـرا اهلل يـعلم غـيب الـسموات واالرض بـالـحق وان الـذكـر لـعلى عـلم الـكتاب قـد كـان عـلى الـحق بـالـحق 
مـكتوبـا وانـا نـحن قـد نـزعـنا بـاذن اهلل عـن صـدور املـؤمـنني مـن أهـل الـباب غـّل االدبـار عـلى حـكم الـكتاب الـذي 
قـد كـان فـي الـلوح الـثواب مـقضيا وأولـئك عـلى سُـــــرر مـتقابـلني قـد كـانـوا حـول الـباب بـالـحق الـخالـص مـوقـوفـا ال 
ُهم نـصٌب فـيها اال ذكـر الـباب ويـشغلهم حـب الـباب مـن دون الـكل وان اهلل قـد كـان بـكل شـيء عـليما يـا  يـُمسَّ
قــرة الــعني نبئ عــبادي ان ربــهم الــرحــمن قــد كــان بــاملــؤمــنني نــصيرا وهــو اهلل بــالــحق قــد كــان غــفارا رحــيما يــا 
أهـل االرض اسـمعوا نـدائـي عـلى الـحق مـن لـسان هـذا االنـسان ذكـر اهلل الـبديـع عـلى شَــــــبَح الـتفريـد بـالـحق 
عـلى الـحق الـعظيم فـصيحا ان اهلل قـد أوحـى الـيّ ان صـراط عـلي هـذا لـديَّ لـحق عـلى الـحق الـذي قـد كـان 
بـالـحق مـمسوكـا انـي أنـا اهلل الـذي ال الـه اال أنـا قـد كـنت بـالـحق الـحي قـيومـا مـا مـن نـفس قـد تحـرك بـالـحق 
حـول الـبيت اال وقـد حـّقت عـليه كـلمة الـرضـوان بـالـحق األكـبر وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا يـا مـأل 
األنــوار فــاخــرُجّـــــنَّ أنــفسكم عــن مــاء الــثبوت بــعد الــنفي وقــومــوا هلل الــعلي وحــيدا واعــملوا الــخالــص حــول ألــف 
الـقائـم عـلى خـط االسـتواء الـقائـم مـن لـدى الـذكـر وكـونـوا هلل الـقديـم بـالـحق عـلى الـحق الـقوي حـميدا وانـا نـحن 
قـــد بشـــرنـــا كـــلمتنا إبـــراهـــيم بـــضيفه عـــلى كـــلمٍة مـــصدٌق بـــعدهُ وانـــا بـــاهلل عـــلى الـــحق الـــخالـــص قـــد بـــكل شـــيء 
مـحيطا وانـا نـحن انـجينا لـوطـا بـاذن اهلل وأهـلكنا الـظاملـني عـلى حـرٍف مـن الـكلمة األكـبر وان اهلل قـد كـان عـلى 
كــل شــيء شــهيدا وقــد جــاءوا أهــل املــديــنة الــى الــحق فــارجــعهم الــباب الــى االرض املــقدســة وان هــؤالء عــلى 
الـحق ضـيفي وهـم قـد كـانـوا فـي كـتاب اهلل حـول املـاء مسـطورا يـا أهـل االرض ان اهلل قـد وصّـــــــــاكـم عـلى الـحق 
بــالــحق فــامــضوا عــلى الخــط املــمدودة مــن حــول الــباب الــى جــهة الــسماء وال تــلتفتوا عــلى احــد بــشيء احــدا 
ولــعمرك ان الــوارديــن فــي هــذا الــباب حــول القســطاس األكــبر بــالــحق قــد كــانــوا عــلى الــحق مــوقــوفــا فــاذا جــاء 
الــصيحة بــالــحق اذا عــالــيكم ســافــلكم فــي ذلــك الــباب عــلى حــكم الــكتاب الــذي قــد كــان بــالــحق مــقضيا وان 
الــتوســم فــي ذلــك الــباب آيــات ألولــي الــبصائــر مــن أهــل الســتر املســتسر الــذي قــد كــان حــول الــنار مســتورا 
فـــلما كـــذبـــوا أصـــحاب الحجـــر فـــانـــتقمنا عـــنهم عـــلى الـــحق بـــالـــذكـــر األكـــبر هـــذا وان اهلل ال يـــظلم عـــلى الـــناس 
بـالـحق قـطميرا وان مـن الـناس قـد أنـحتوا مـن الـجبال بـيوتـا فـاذا جـاء األمـر بـالـحق اذاً قـد كـانـت عـالـيها عـلى 
االرض ســـــافـــــلها وان حـــــكم اهلل ال مـــــرد لـــــه وان اهلل قـــــد كـــــان عـــــلى كـــــل شـــــيء شـــــهيدا ومـــــا خـــــلقنا الـــــسموات 
واالرض ومـا بـينهما اال حـول الـذكـر بـالـحق وانـه تـاهلل الـحق لـحق وعـلى الـصراط الـقيَّم قـد كـان بـالقسـط حـول 
الـنار مـوقـوفـا وان الـساعـة حـول الـذكـر عـلى الـحق قـد قـامـت وال مـرّد لـها مـن اهلل فـاصـفحوا عـلى الـصفح بـاهلل 
الـعليّ جـميال وان اهلل قـد جـعل اسـمك سـبعا مـن الـكتاب وحـرفـا مـن ثـانـي الـقرآن وانـك لـعلى خُــلق الـعليّ فـي 
أم الــكتاب قــد كــنت حــول األمــر مخــلوقــا يــا قــرة الــعني قــل انــي انــا الــكتاب فــي الــصحف والــسموات وانــي قــد 
كـــنت حـــول الـــنار مســـطورا فـــاعـــمل بـــما تـــؤمـــر واعـــرض عـــن املشـــركـــني بـــاذن اهلل الـــعلي وهـــو اهلل كـــان عـــزيـــزا 
ن عــليهم  حــكيما وان الــذيــن يــجعلون مــع اهلل إلــها آخــر عــلى افــك الــتأمــل فــوربــك لــنسئلنهم عــن األمــر ولــنحكمَّ
عــلى الــسجيل بــالــنار املــنضود مــورودا وانــا لــنعلم انــك يــضيق صــدرك عــما يــظنون الــناس فــي أمــرك فــاتــكل 
عــلى اهلل بــالــحق وســبّح بحــمد ربــك وكــفى بــاهلل الحــميد بــعباده عــلى الــحق بــالــحق خــبيرا يــا قــرة الــعني اعــبد 
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ربـك حـتى جـاء املـوت بـالـحق هـنالـك أنـت فـوق الـعرش فـي الـّصف الـساجـديـن مـن أهـل الـعمآء لـدى اهلل الـعلي 
قــد كــنت مــشكورا يــا مــأل األنــوار تــاهلل الــحق قــد اتــى أمــر اهلل الــحق فــال تســتعجلوه يــنزّل املــلئكة بــاألمــر عــلى 
مــن يــشاء اهلل مــن عــباده ان انــذروا الــناس فــانــي عــلى الــوحــي قــد كــنت بــالــحق مــسئوال ال الــه اال هــو الــحيّ 
الــقيوم وهــو اهلل قــد كــان بــالــحق مــعبودا وانــا نــحن قــد خــلقنا الــسموات واالرض بــاألمــر املســتسر عــلى الســر 
مـــن ســـطر الـــباب عـــلى الـــحق بـــالـــحق وتـــعالـــى اهلل عـــما يـــصف الـــظاملـــون فـــي شـــأن الـــذكـــر وانـــه لـــحق فـــي أم 
الـكتاب قـد كـان حـول الـحق مـأمـورا وان اهلل قـد قـّدر الـنطفة مـن االنـسان لـإلنـسان وقـد قـضى األمـر مـن بـني 
املــائــني عــلى حــكم الــكتاب بــحكم الــكتاب مــحتومــا واالنــعام قــد خــلقناهــا عــلى شــكل الــطلسم ألنــفسكم فــمنها 
ِدٌف ومـنها عـلى الـنفع قـد كـانـت عـلى الـحق بـالـحق فـي أم الـكتاب مسـطورا وان اهلل قـد قـّدر الـخيل مـن مـركـز 
الــباء والــبغال فــي صــورة الــواو والحــمير عــلى شــكل االرض لــتركــبوهــا فــي أســفاركــم الــى اهلل الــحق وهــو اهلل 
كــان بــعباده عــلى الــحق بــالــحق بــصيرا وعــلى الــذكــر قــصُد الســبيل قــد كــان فــي حــول الــباب مــأمــوالً يــا قــرة 
الـعني فـقد دخـلوا عـليك أهـل األفـئدة بـالـحق فـقل هـل عـلمتم مـا فـعلتم بـآيـة الـباب هـذا الـنور األكـبر أَخـت الـواليـة 
اذ أنـتم مـن قـبل بـيوسـف وأخـيه أهـل الـصحو فـي لـجة املـحويـن قـد كـنتم عـلى الـحق مـكتوبـا وهـو اهلل قـد كـان 

عن العاملني غنيا.
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سورة التثليث
بسم اهلل الرحمن الرحيم

قـالـوا ءانـك ألنـت يـوسـف قـال انـا يـوسـف وهـذا أخـي قـد مـّن اهلل عـلينا انـه مـن يـتق ويـصبر فـان اهلل ال يـضيع 
اجـــر املـــحسنني. املـــعص. اهلل الـــذي ال الـــه اال هـــو الـــحي الـــقيوم رب الـــسموات واالرض ومـــا بـــينهما وهـــو اهلل 
كـان عـلياً كـبيراً ان هـذا الـكتاب مـن عـند اهلل الـبديـع قـد كـان بـالـحق نـازالً مسـتوراً ان هـذه اآليـات ورقـات مـن 
شجـرة الخـليل فـي حجـر إبـراهـيم قـد كـان مـنبوتـا ان هـذه قـصبة الـياقـوت فـي ارض الـقدس قـد كـان مـغروسـاً 
ان هـذه كـلمة التسـبيح مـنبتة مـن الشجـرة الـتكبير فـوق الـطور قـد كـان مـنطوقـاً وان اهلل لـو يـشاء لهـدى الـناس 
بـالـذكـر الـى كـتابـه الـعزيـز جـميعاً وهـو اهلل كـان عـلياً حـميداً وان ذكـر هـذا الـعبد فـي الـفرقـان عـلى كـلمة الـحق 
مـا ال يـعلمون بـالـحق عـلى الـحق قـد كـان فـي نـقطة الـنار مـكنونـا وهـو الـذي قـد انـزل مـن الـسماء مـاء الـرحـمة 
فــمنها شجــرة الــفؤاد ومــنها شــرابــها هــذا كــذلــك فــي أم الــكتاب عــلى الــحق بــالــحق قــد كــان فــي حــول الــباب 
مســطوراً وانــا نــحن قــد سخّــــرنــا املــاء فــي أيــديــكم لــينبت الــزرع بــه فــي الســر األكــبر والــزيــتون حــول الســطر 
املـقنع بـالسـر والـنخيل فـوق السـر املسـتسر مـن السـطر وكـل الـثمرات مـن حـول السـر املـقنع مـن ايـدى الـذكـر 
قــد كــان عــلى الــحق بــالــحق مــوجــوداً كــذلــك يــفّصل اهلل آيــاتــه لــعل الــناس يــعلمون حــق الــذكــر فــي ذلــك الســطر 
املسـتطر مـن السـر املسـتسر قـليالً والـكل مسخـرة بـأيـديـنا عـلى الـحق ومـا مـن شـيء اال عـلى األمـر بـالـحق قـد 
كـان حـول الـباب مـأمـوراً وان اهلل قـد سخّـــر لـكم هـذا البحـر لـتأكـلوا لحـم الـصفات فـي سـبيل الـباب عـلى ذكـر 
اسـم اهلل الـعلى محـموداً ولـعمري انـك نجـم الـكتاب وشـمس الـسماء وبَـَرُق الـعماء فـي أم الـكتاب قـد كـنت عـند 
ربـك عـلى الخـط الـقائـم حـول الـنار مسـتوراً أفـمن يـنزل الـكتاب بـالـحق كـمن ال يـقدر عـلى حـرف مـنه كـال وان 
اهلل هــو الــعليم وهــو اهلل كــان بــكل شــيء قــديــراً ولــقد مــلئت اإلبــداع بــالــحق مــن نــعماء الــذكــر ولــكن الــناس ال 
يـــعلمون مـــن فـــضل الـــكتاب اال ألـــفا بـــعد الســـر املســـتسر عـــلى الســـطر املـــربـــع الـــذي قـــد كـــان فـــي أم الـــكتاب 
مـعطوفـاً وان اهلل قـد أحـاط بـعلمه عـلى كـل شـيء وهـو اهلل كـان عـليماً قـديـماً وان الـذيـن يـدعـون الـباب مـن دون 
الـباب فـهم قـد كـانـوا أمـواتـا عـلى االرض فـي قـطب الـنار مـوقـوفـاً يـا أهـل االرض ان إلـهكم الـه واحـد ال الـه اال 
هـو وهـو اهلل كـان عـزيـزاً حـكيماً وانـا نـحن نـختم قـلوب املشـركـني بـاالنـكار عـلى الـحق وال جـرم ان اهلل يـعلم مـا 
فــــي الــــسموات ومــــا فــــي االرض وهــــو اهلل كــــان عــــلى كــــل شــــيء شــــهيداً فــــقد مــــكروا الــــذيــــن صــــّدقــــوا الــــكتاب 
فـاشـركـوا بـالـذكـر فـسوف قـد خَــربـِت الـسقف عـليهم عـلى كـلمة الـعدل بـاذن اهلل الـعلى قـريـباً ان الـذيـن تـتوفـيهم 
املــلئكة تــحجبهم اإلشــارات مــن لــدى الــباب ادخــلوا أبــواب جــهنم خــالــديــن فــيها مــا دامــت الــسموات واالرض 
الـى حـني مـا شـاء اهلل ربـكم الـحق وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء قـديـراً وإذ يـسئلونـك الـناس بـماذا انـزل مـن 
ربـــك الـــكتاب قـــل أي ولـــعمري عـــلى نـــفسي كـــلمة األكـــبر وفـــى أم الـــكتاب قـــد كـــان ذلـــك الـــكلمة حـــول الـــباء هلل 
الــحق مــقصوداً وان مــقعد املــؤمــنني دار الســرور حــول الــباب عــلى حــكم الــكتاب قــد كــان عــلى الــحق بــالــحق 
مــحتومــاً وان اهلل قــد اعــد لــهم فــيها مــما يــشاؤن مــقدســة بــاذن اهلل أنــُعمها مــن الــتغيير وان اهلل كــان عــلى كــل 
شـيء قـديـراً قـل انـتظروا يـوم األكـبر ولـقد جـاء الـحق واملـالئـكة حـولـه وقـتل الـشيطان بـالحـد األكـبر وقـد قـضى 
األمــر عــلى الــحق فــي ذلــك الــباب مــقضياً هــنالــك ادخــلوا أبــواب الــنعيم كــافــة فــان حــكم الــنار قــد قــضت عــلى 
أمـره وان اهلل كـان عـلى كـل شـيء قـديـراً ويـقول املشـركـون مـن أهـل الـفرقـان ولـو شـاء اهلل مـا رضـينا مـن دون 
الــباب مــن شــيء لــعنهم اهلل بــكفرهــم فهــل عــلى الــذكــر اال الــبالغ املــبني بــالــنقطة الــنار قــد كــان مــكتوبــاً يــا أهــل 
االرض تــــاهلل الــــحق ان حــــجة الــــذكــــر كــــالــــشمس املــــضيئة الــــتي امــــَسكها الــــرحــــمن فــــي الــــسماء عــــلى الخــــط 
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االســتواء فــي نــقطة الــزوال قــد كــان مــرفــوعــاً يــا أهــل الــعرش اســمعوا نــدائــي مــن حــول الــضريــح عــلى هــيكل 
التهـليل انـه ال الـه اال هـو فـاسـتمع ملـا أوحـي الـيك بـالـحق مـا مـن نـفس قـد تـنفّس فـي ذكـرك عـلى الـذكـر األكـبر 
اال وقـد كـتبنا عـليه بـالـحق رضـوان األكـبر وان هـذا الـفضل عـند اهلل الـعليّ قـد كـان فـي أم الـكتاب عـظيماً وانـا 
نـحن مـا أنـزلـنا آيـة اال بـاذن اهلل بـالـحق عـلى ذلـك الـكلمة أالّ تـعبدوا اال اهلل ذلـك الـديـن الـقيم بـالـحق وفـى كـل 
األلـواح كـذلـك الـحق مـن ايـدى الـذكـر قـد كـان مـن مـداد الحـمراء مـكتوبـاً يـا قـرة الـعني ال تحـرص عـلى هـدايـة 
نــفس فــان اهلل ال يهــدى مــن اتــبع ســبيل الــطاغــوت واهلل هــو املحــمود بــالــحق وهــو اهلل كــان عــزيــزاً حــكيماً ان 
أمــرنــا اذا أردنــاه ان نــقّدر فــي الــكتاب نــقول لــه كــن فــيكون فــي ســر هــذا الــباب مــكتوبــاً وعــلى الــلوح فــي ســر 
الـنار بـالـنار قـد كـان مـذكـوراً ومـا أرسـلنا مـن نـبي اال وقـد أخـذنـاه بـالعهـد لـلذكـر ويـومـه اال انـه ذكـر اهلل ويـومـه 
فـي املـنظر األعـلى لـدى مـالئـكة الـعرش قـد كـان بـالـحق عـلى الـحق مـشهوداً يـا أهـل السـالم اسـمعوا نـدائـي 
عــن هــذه الــنقطة الســرائــر فــي الــياقــوتــة الحــمراء املــرتــية بــجواهــر أهــل الــعماء واملــتنّقش فــي حــولــه عــلى قــلم 
األملـاس اشـعاراً عـربـيا مـن لـسان الـنفس الـبدوي مـن أهـل بـاديـة املـغربـي الـتي قـد كـانـت عـلى كـف مـن طـني 
الــباب فــي جــّو الــسماء مــن الســالم مســتقرة عــلى األمــر محــموداً انــى انــا اهلل الــذي ال الــه اال انــا قــد خــلقت 
الـجنان ألهـل املـحبة مـن كـلمتي هـذا الـغالم الـعربـي الـعلوي الـحق بـالـحق وأبـدعـت الـنار مـن ظـل الـجنان ألهـل 
الـرد فـي كـلمته وكـتابـه املـنزل مـن عـند اهلل الـحق وانـى انـا الـقيوم الـشاهـد بـالـعاملـني وانـى انـا الـعليّ بـالـحق قـد 
كـنت عـن الـعاملـني غـنياً يـا قـرة الـعني فـسوف يـقولـون أهـل الـعماء ءانـك ألنـت يـوسـف االحـديـة قـل أي وربـى انـى 
انـا الـشكل املـربـع فـي يـوسـف الـبدء وهـذا آخـى شـكل املـثلث فـي صـورة الـختم قـد مـّن اهلل عـليّ بـالسـريـن فـي 
الـطوريـن وبـاالسـمني فـي الـنيّريـن ومـن آمـن بـالـباب ويـصبر بـعد الـكتاب فـان اهلل ال يـضيع اجـر املـحسنني مـن 

بعض النقير على الحق بالحق قطميراً وان اهلل قد كان على كل شيء حسيباً.
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سورة التربيع
بسم اهلل الرحمن الرحيم

قـالـوا تـاهلل لـقد آثـرك اهلل عـلينا وان كـنّا لـخاطـئني. الـر. اهلل ال الـه اال هـو الـحق وهـو اهلل قـد كـان بـالـحق مـعبوداً 
فـــاســـتمع نـــدائـــي مـــن حـــول الـــباب عـــن كـــل الـــجهات عـــلى الـــجهات مـــحيطاً يـــا قـــرة الـــعني فـــانـــطق عـــلى لـــحن 
الـــحبيب تـــحت قـــعر الـــحب مـــن أمـــر مـــوالك الـــقديـــم بـــديـــعاً انـــى انـــا الـــقدوس قـــد كـــنت حـــول فـــي بحـــر الـــسابـــع 
الــفردوس مــشهوداً وانــى انــا الســر املتجــلى فــوق ســطر املســتسر تــحت الــحجاب األصــغر الــبرقــي قــد كــنت 
حــول الــعرش مســطوراً يــا أهــل الــحب فــاســمعوا نــدائــي مــن نــورى الــفؤاد لــدى املسجــد األقــصى حــول عــرش 
اهلل الـعلى بـالـحق عـلى الـحق وهـو اهلل كـان عـزيـزاً قـديـماً انـى انـا اهلل الـذي ال الـه اال انـا قـد أغـرسـت بـأيـدي 
جــنات فــي ارض الــفردوس لــعبدي مــن قــطعة الــرطــبة مــن الــذهــب األحــمر ال حــّظ لــشيء اال نــفسه أحــذركــم يــا 
عـبادي بـنفسه وان كـلمة اهلل لـهو الـحق وهـو اهلل كـان عـلياً كـبيراً ال تجـد فـيها اال صـوت اهلل الـعلي عـلى الخـط 
الــسوي الــذي قــد كــان عــلى نــقطة الــفؤاد مــذكــوراً وانــك فــي الــطور نــقطة الــباب فــي حــول الشجــرة املــنبتة فــي 
ارض الــعماء عــن اهلل الــقديــم قــد كــنت نــاطــقاً وحــميداً وانــك شــكل الــطلسميون ملــن فــي الــطور فــوق الــنور قــد 
كـنت مـحكياً وانـك كـلمة الـعيسويـون فـي اإلنـجيل والـزبـور عـلى صـورة التسـبيح قـد كـنت مسـطوراً قـل انـى انـا 
الــشكل املــثلث فــي الــقدس الــعماء مــربــعاً قــد كــنت مــكتوبــاً وانــى انــا االســم املــنيع قــد كــنت فــي نــقطة الــنار 
مـوحـداً وانـى انـا الـرمـز الـرفـيع قـد كـنت حـول املـاء مـكثراً وانـى انـا الـذي قـد كـنت لـدى الـرحـمن فـي أم الـكتاب 
مــن حــول الــنار مــكتوبــاً يــا قــرة الــعني فــانــظر الــى سُـــــــُرر الــعرش فــان الــعماء وأهــلها لــيشهقن عــن صــوت هــذا 
الـديـك الـناطـقة فـوق هـذه الـورقـة املحـمرة املـنبتة مـن هـذه الشجـرة املـباركـة بـشهقة كـادت تـموتـن أنـفسهم عـلى 
غـير مـسكنهم وان ربـك الـحق ذو فـضل عـلى الـناس وهـو اهلل كـان غـنياً حـكيماً يـا سـيد الـعظيم تـاهلل الـحق لـو 
اقـسمتني الـطيور فـي واحـد مـن الـورقـاء الحـمراء وانـك ملـا قـد أمـرتـني بـاإلجـابـة لـلعبيد قـد اخـرجـتُهّن ملـحة مـن 
الحجـرات بـما قـد صـبروه فـي صـدري سـبعة وثـمانـون ألـف سـنة دهـريـة قـديـمة وانـك الـعالـم بـالـحق وكـفى بـاهلل 
ربـك عـلى السـر املسـتسر شـهيداً يـا قـرة الـعني فـالحـظهن عـن قـطرة مـن الـرشـح فـان املـوت قـد قـربـت أنـفسهن 
ولــوال نــظرتــك لــتكونــن عــلى االرض بــالــحق أمــواتــا يــا أهــل الــعماء اســمعوا نــدائــي انــي عــبد اهلل وذكــره األكــبر 
فهـل مـن شـيء ادعـوكـم مـن دون اهلل مـولـيكم الـحق وهـو الـقديـر ذو املـّن عـلى عـباده مـا ألنـفسكن مـن الـصعق 
األكــبر ارجــعن الــى ُحجــرات قــد ســكن بــاألمــر الــبديــع مــن اهلل الــحق فــانــتظروا أمــري مــن حــول األلــف الــقائــم 
بـالـحق وان نـصر اهلل وأيـامـه قـد كـان فـي أم الـكتاب قـريـباً يـا أهـل االرض الـم تـنظروا الـى مـا أبـدع اهلل مـن 
شـيء قـد تـفيء ظـاللـه فـي الـكتاب عـند اإلقـبال فـي اظهـر الـنقطة ولـدى االدبـار فـي الـوجـه مـنكساً عـن الـحق 
قــــد ضــــرب اهلل األمــــثال لــــلناس لــــتكونــــوا بــــاهلل الــــعلى حــــول الــــباب بــــاســــمه الحــــميد مــــشكوراً يــــا أهــــل االرض 
فــاســمعوا نــدائــي مــن حــول الــذكــر انــى انــا اهلل ال الــه اال انــا يــا عــبادي ال تتخــذوا الهــني اثــنني انــما هــو الــه 
واحـــد وانـــى ال نـــغفر الشـــرك بـــالـــحق ونـــغفر مـــا دون ذلـــك ملـــن نـــشاء وان خـــير الـــعاقـــبة لـــدّي للمخـــلصني حـــول 
الـباب قـد كـان بـالـحق مخـلوقـاً فـاتـبعوا هـذا الـذكـر بـالـحق وانـه لـعلى الـصراط الـعلي عـلى األلـف الـساكـن فـي 
قــطب الــنار قــد كــان بــالــحق مــوقــوفــاً وهلل الــعلي يسجــد مــن فــي الــسموات ومــن فــي االرض بــالــحق ولــه الــديــن 
بــالــحق الــقيم وان الــذكــر فــي نــفس ذلــك الــباب قــد كــان بــالــحق وصّــــــــــايــاً ومــا مــن نــعمة اال مــن عــند اهلل قــد نــزل 
عــليكم عــلى هــذا الــباب فــمنكم مــؤمــن ومــنكم مشــرك وان الــذكــر لــعلى القســطاس الــقيم قــد كــان حــول الــنار 
مسـتقيماً أتـريـدون ان تـعلموا مـا ال يـعلمه احـد مـا قـدر الحـظ ألحـد تـاهلل الـحق لـنسئلن الخـلق عـما يـقولـون فـي 
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الـذكـر بـغير الـحق وان ربـكم الـرحـمن قـد كـان بـالـحق عـلى كـل شـيء شـهيداً أفـتجعلون هلل الـربـط عـلى الـباطـل 
وانـــا اذا خـــلقنا لـــكم األنـــثى بـــالـــحق فـــكيف ظـــّلت وجـــوهـــكم مـــسوّدة أفـــتكرهـــون خـــلق الـــحق وهـــو املحـــمود فـــي 
الـــفعل مـــا لـــكم ال تـــؤمـــنون بـــالـــحق وبـــآيـــاتـــه هلل الحـــميد قـــليالً وان اهلل قـــد قـــدر مـــثل الـــسوء للمشـــركـــني وان هلل 
وألولـــيائـــه قـــد كـــان مـــثل األعـــلى فـــي أم الـــكتاب عـــلى الـــحق بـــالـــحق مـــضروبـــاً وان مـــثل الـــذكـــر عـــند اهلل كـــمثل 
الــشمس فــي قــطب الــسماء بــال رشــح مــن الــسحاب فــي مــأل الــهواء وان اهلل قــد كــان بــكل شــيء شــهيداً وان 
لــــكل الــــذر قــــد كــــان اجــــل فــــي أم الــــكتاب مــــكتوبــــاً فــــاذا جــــاء االذن ال يســــتأخــــرون تــــسعاً مــــن الــــعاشــــرة وال 
يســتقدمــون بــشيء مــنها وكــل الــى وكــرهــن فــي تــحت الــهواء قــد كــانــوا عــلى الــباب مــوقــوفــاً وان مــن الــناس قــد 
نـطقت ألـسنتهم عـلى الـكذب فـي الـذكـر وال تـاهلل مـا قـدر اهلل لـهم الـحسنى اال نـار الـجحيم فـي الـقيمة مـوروداً 
ومــا انــزل اهلل عــليك الــكتاب اال لــيعلم أهــل الــكتاب بــما اخــتلفوا فــي الــديــن بــغير الــحق وان اهلل كــان عــلى كــل 
شــيء شــهيداً وانــا نــحن قــد أنــزلــنا هــذا املــاء مــن ســماء الــعرش لــيَحيوَن املــؤمــنون أنــفسهم املــيتة بــالــحق وان 
الــحيوة عــلى أهــل الــفؤاد قــد كــان فــي أم الــكتاب مــكتوبــاً يــا أهــل االرض مــثل هــذا املــاء الــطاهــر كــمثل الــلنب 
الـــخالـــص بـــني البحـــريـــن هـــذه لُـــجة الـــقدر وهـــذه يـــم الـــتقويـــض وان هـــذان لـــكافـــران فـــي أم الـــكتاب وان األلـــف 
الـقائـم بـالخـط االسـتواء هـو الـذكـر بـينهما عـلى الـحق الـخالـص وهـو عـلى الـصراط الـقيّم قـد كـان بـالـحق عـلى 
الــحق مســتقيماً وانــا نــحن قــد قــدرنــا فــي الــثمرات الــنخيل وبــعض األقــصاب واألعــناب ســكراً حــسنا لــيأكــلوا 

املؤمنون رزقاً حلواً بفضل اهلل العلى وهو اهلل كان على كل شيء قديراً.
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سورة املجلل
بسم اهلل الرحمن الرحيم

قـال ال تـثريـب عـليكم الـيوم يـغفر اهلل لـكم وهـو أرحـم الـراحـمني. آملـعص. يـا أهـل الـرضـوان اسـمعوا نـدائـي مـن 
هــذا الــطير املــدّن بــاذن اهلل فــي نــقطة الــهواء مــن الــعماء انــي أنــا الــحق فــي الــحق قــد صــعدت الــهواء مــن كــل 
الخـلق مـا وجـدت شـيئا اال وقـد رأيـته عـلى ذلـك الـباب قـد كـان قـائـما بـاذن اهلل الـحق وهـو اهلل كـان بـكل شـيء 
شــهيدا وانــي أنــا الشجــرة فــي الــطور واملُـنطُق عــن الــظهور لــلحيّ الــقيوم والــساقــي عــباده مــن عــني الــكافــور 
اسـمعوا نـدائـي مـن نـار اهلل املـوقـدة وانـي أنـا الـطالـع فـي سـر األفـئدة اهلل قـد أوحـى الـيّ انـي أنـا اهلل الـذي ال 
الـه اال أنـا الـحق قـد اخـترُت حـروف الـذكـر لـلذكـر كـما انـي انـا الـحق الـقديـر قـد كـنت ال الـه اال انـا الـعليّ كـبيرا 
يــا أيــها املــؤمــنون ان كــنتم تــؤمــنون بــاهلل وبــآيــاتــه فــارجــعوا الــى االرض وادعــوا اهلل ألمــرنــا فــان نــصر اهلل قــد 
كـان فـي أم الـكتاب قـريـبا اهلل قـد شهـد الـيوم مـحاجـتك مـع املـؤمـنني فـي الـبيت وانـي قـد أبـاهـي الـيوم بـآيـاتـك 
مـع مـالئـكة الـسموات واالرض وان اهلل قـد كـتب لـنفسك جـزاء عـلى الـحق كـمثٍل أنـفسنا وان اهلل قـد كـان بـكل 
شـيء عـليما يـا أيـها املـؤمـنون مـا لـكم ال تـتذكـرون بـآيـات اهلل الـبديـع مـن ربـكم وان اهلل قـد جـعل مـلك الـسموات 
واالرض لـــذكـــره األكـــبر وان اهلل قـــد جـــعله لـــلمؤمـــنني تـــوابـــا رحـــيما يـــا مـــأل األصـــحاب أفـــباهلل يـــنبغي الـــشك هلل 
فـاطـر الـسموات واالرض ومـنزل اآليـات مـن قـمص الـشمس فـوربـكم الـذي ال الـه اال هـو مـا أحـب اهلل لـلمؤمـنني 
فـي مـثل هـذا الـفتى الـعربـي اسـم اهلل األكـبر بـابـا عـظيما قـل لـألنـفس الخـمسة ومـن الـرجـال االرض املـقدسـة 
ان اهلل قــد اجــتباكــم بــفضله مــن بــني الــناس وأنــتم الــسابــقون فــي كــتاب اهلل ولــكم فــي اآلخــرة مــلكا فــي جــنة 
الـــعدن عـــلى الـــحق بـــالـــحق رفـــيعا وانـــا نـــحن قـــد جـــعلنا هـــؤالء املـــؤمـــنني شهـــداء عـــلى أهـــل املـــديـــنة قـــل ارجـــعوا 
مـساكـنكم حـول الـبيت واسـألـوا اهلل مـن فـضله لـفرج الـذكـر فـان أمـر اهلل قـد كـان عـلى الـحق بـالـحق قـريـبا وقـل 
عــلى الــرابــع مــنهم ان اهلل قــد كــتب عــليك جــزاًء الســتوائــك الــنّعلني لــذكــري األعــظم كــفلينا مــن الــرحــمة األكــبر 
وان لــك فــي اآلخــرة مــقامــا كــريــما فــوربــك ال يــنبغي الــوقــوف عــلى مــثل هــذا الــغالم الــذي يــتلو عــليك آيــات اهلل 
الــبديــع مــن ربــك ويــزكــيك بــفضله ويــعلمك الــكتاب والــحكمة بــآيــاتــه وهــو املــليح وعــلى الــحق بــالــحق زكــيا وهــو 
الـذي قـد كـان فـي أم الـكتاب حـول الـنار مسـتورا يـا قـرة الـعني قـل لـلفتى الـعربـي الـقزويـنيّ بـان اهلل قـد قَــبل 
ورودك عـــلى الـــباب األكـــبر فـــال تـــخف فـــانـــك مـــن أهـــل الســـالم قـــد كـــنت فـــي أم الـــكتاب مـــكتوبـــا اهلل قـــد شهـــد 
مـحاجـتك لـدى الـبيت لـلذيـن قـد جـعلناهـما سـائـريـن فـي االرض الـخبيثة َويَـّدعـان عـن الـنفس الـبعيدة بتحـريـك 
الــجبال عــلى غــير الــحق فــوربــك لــن يــقدر عــلى الــعصآء وال عــلى الــذرّة مــن دون اهلل فــسوف نــحكم فــي ارض 
املحشـــر لـــلذيـــن يـــجترحـــون عـــلى اهلل بـــالـــكذب وان اهلل قـــد جـــعل الـــذكـــر مـــن عـــنده عـــلى الـــعاملـــني شـــهيدا وعـــلى 
املـؤمـنني حـبيبا وعـلى الـكافـريـن كـبيرا وانـا قـد أعـطينا الـيوم بـاذن اهلل عـلى الـساقـي الـبارد شـرابـا بـاردا مـن 
عـني الـكافـور جـزاًء لـُحبّه عـلى ذكـر اهلل األكـبر وان اهلل ال يـضيع أجـر مـن أسـقى املـاء هلل الـعليّ وكـان اهلل بـما 
تـــعملون خـــبيرا وان اهلل قـــد ادخـــل الـــيوم نـــفس مـــن االرض املـــقدســـة الـــى بـــيت املـــقدس وكـــتب اهلل عـــليه أجـــر 
الشهـداء وانـا ال نـضيع أجـر مـن أحـسن هلل عـمال خـالـصا محـمودا وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا يـا 
أهــل االرض ادخــلوا االرض املــقدســة بــاذن الــذكــر وادخــلوا الــباب بــالــباب فــانــه قــد كــان أول مــؤمــن بــذكــر اهلل 
الـحق فـلذلـك فـي أم الـكتاب مـن حـول الـباب قـد كـان مـكتوبـا وان الـذكـر قـد قـبل الـتوبـة مـن نـفٍس قـد جـاء مـن 
االرض املـقدسـة وقـد كـتب اهلل عـليه أجـر املـؤمـنني فـانـا ال نـضيع اجـر مـن أحـسن عـمالً لـدى الـذكـر وان اهلل قـد 
كــان عــلى كــل شــيء شــهيداً واتــل عــلى أخــيك نــبأ بــني ادم بــالــحق اذ قــّربــا قــربــانــاً فَــتُِقبَّل مــن احــدهــما ولــم 
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يـتقبل مـن اآلخـر فـسوف يهـدى اهلل الـذيـن امـنوا عـلى الـحق بـالـحق عـلى صـراطَـه الـعلي محـموداً وان اهلل قـد 
هـدى الـليل عـبده الـى صـراطـه الـعزيـز وهـو اهلل قـد كـان بـاملـؤمـنني رؤفـاً وان اهلل قـد كـتب لـلمؤمـنني بـفضله عـما 
قـــد قـــدر اهلل ألهـــل الـــجنة وان اهلل قـــد كـــان بـــكل شـــيء مـــحيطاً اهلل قـــد شهـــد مـــحاجـــتك فـــي الحـــرمـــني لـــلنفس 
الــبعيدة مــن الــوارديــن عــن االرض املــقدســة وقــد تــم حــجة اهلل بــعد الــكتاب عــلى الــعاملــني جــميعاً فــسوف يهــدى 
اهلل الـذيـن يـريـدون اهلل وأولـيائـه مـن لـدى الـباب بـحكم الـكتاب بـما قـدر اهلل فـي سـر الـرجـوع قـريـباً وان اهلل قـد 
أتـم حـجتك عـلى الـواقـف فـي الـصراط بـعد نـزول اآليـات مـن عـند اهلل بـالـحق عـلى الـحق بـالـحق الـبديـع بـديـعاً 
وان اهلل قــد أنــجاه بــفضله وادخــله اهلل عــلى الــصراط الــواســع وان اهلل قــد كــان بــكل شــيء رقــيباً وقــد تــاب اهلل 
عـلى الـسابـقني الـذيـن قـد خـرجـوا مـن االرض املـقدسـة لـلباب الـذكـر األكـبر واتـبعوك فـي سـاعـة الـوحـدة مـن بـعد 
مــن ال يــعلم أمــرك األكــبر نــفس فــسوف يجــزى اهلل املــؤمــنني عــلى أحــسن الجــزاء وقــد اعــد لــهم فــي أم الــكتاب 
ثـــوابـــاً وعـــلى الـــنفس الـــواحـــد الـــذي وقـــف عـــلى الـــصراط حـــكم اهلل لـــحق وقـــد عـــلم بـــالـــحق ان ال مـــلجأ اال الـــى 
الـذكـر وان اهلل قـد كـان بـاملـؤمـنني رحـيماً وان اهلل قـد كـتب الـرحـمة لـلذيـن يـتبعونـك فـي سـاعـة الُعشـرة فـي الـبلد 
املطهـرة وان اهلل قـد كـان بـكل شـيء عـليماً ومـا قـدر اهلل ألهـل مـديـنة الـذكـر وال ملـن كـان فـي حـولـها ان يتخـلفوا 
عـن ذكـر اهلل األكـبر وال يـرغـبون بـأنـفسهم عـن نـفسه فـانـك فـي أم الـكتاب نـفس الـذكـر قـد كـنت مـن قـبل خـلق 
الــسموات واالرض عــلى الــحق بــالــحق فــي حــول الــنار مــكتوبــاً وان اهلل فــرض عــلى املــؤمــنني الــذيــن قــد كــتبوا 
مـما قـد أجـرى اهلل عـلى قـلم الـذكـر بـاملـداد الـسوداء مـحوه بـاملـاء الـفرات فـان اهلل قـد حـرّم عـلى املـؤمـنني حـبس 
تـلك الـورقـة ألنـفسهم اتـقوا اهلل وال تـفرقـوا بـني مـا أجـرى اهلل مـن قـلم الـباب واجـمعوه بـالـحق الـخالـص واكـتبوه 
عــلى أحــسن الخــط بــاملــداد املــبيّضة فــان لــكل نــفس عــلى الــصراط قــد كــان مــوقــفاً عــلى الــحق مــسئوالً يــا قــرة 
الـــعني لـــقد وجـــدت أهـــل الـــرضـــوان ســـائـــالً مـــن الـــباب الئـــذاً الـــى اهلل بـــالـــحق وان اهلل مـــوالك قـــد كـــان بـــالـــعاملـــني 
جـواداً فـارشـح عـليهم قـطراً مـن املـاء الـكافـور حـتى تـسكن أفـئدتـهم عـلى ذلـك الـباب فـضالً مـن اهلل الـعلى وهـو 
اهلل كـان عـلياً كـبيراً يـا قـرة الـعني قـل ءانـتم فـي شـك مـن األمـر هلل الـحق فـمن يخـلقكم مـن تـراب ثـم مـن نـطفة 
ثــم مــن عــلقة ثــم مــن مــضغة فهــل مــن دون اهلل خــالــق بــالــحق فســبحانــه هــو الــحق ال الــه اال هــو وهــو اهلل كــان 
عــليماً خــبيراً وتــعالــى اهلل عــما يــصف امللحــدون فــي ســر اســمنا كــلمة األعــظم هــذا ومــا حــكمنا ألنــفسهم مــن 
وصـفهم اال الـنار ألنـفسهم وان ذكـر اهلل لـهو الـعلى بـالـحق وهـو اهلل كـان بـكل شـيء شـهيداً يـا أيـها املـؤمـنون 
اتـقوا اهلل وال تـظنوا فـي اهلل الـحق ظـن الـباطـل فـان اهلل قـد حـكم لـلمكذبـني نـار الـتابـوت وان حـكم اهلل قـد كـان 
فـي أنـفس املـكذبـني مـوجـوداً يـا قـرة فـانـطق مـن لـسانـك بـالـحق عـلى الـحق الـبديـع فـان الـكتاب قـد قـضى اجـله 
وهـو اهلل كـان بـكل شـيء قـديـراً يـا أهـل الـسموات واالرض قـد اسـتشهدكـم لـنفسي وكـفى بـاهلل وبـأولـيائـه عـليّ 
مـن قـبل عـلى الـحق بـالـحق الـعلى شـهيداً انـى عـبد اهلل وكـلمة الـحق مـا شـئت فـي حـرف مـن ذلـك الـكتاب اال 
كـما شـاء اهلل ربـى انـه الـحق قـد كـان عـليا وحـكيماً يـا قـرة الـعني ان أهـل الـعماء لـقد قـالـوا بـقول إخـوة يـوسـف 
واعـترفـوا بـالـتقصير األكـبر قـل ال تـثريـب عـليكم الـيوم فـسوف يـغفر اهلل لـكم ان كـنتم قـوامـون فـي ارض الحـرب 

وان اهلل موالكم قد كان غفاراً حكيماً.
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سورة النحل
بسم اهلل الرحمن الرحيم

اذهـــبوا بـــقميصي هـــذا فـــالـــقوه عـــلى وجـــه أبـــي يـــأت بـــصيراً وأتـــونـــي بـــأهـــلكم أجـــمعني. كـــهمع. انـــا نـــحن قـــد 
أوحـــينا الـــى النحـــل ان اتخـــذي مـــن الـــجبال قـــصوراً ملـــسكن الـــتقديـــس آيـــة الـــبرقـــي هـــذا ومـــن الشجـــر ملـــقعد 
التهـليل آيـة الشـرقـي هـذا ومـما يـعرشـون فـي سـبيل الـتوحـيد سـحق الـغربـي هـذا اهلل الـعلى وهـو اهلل كـان بـكل 
شــيء عــليماً ثــم كُــــلي مــن كــل اإلشــارات ذلــالً فــي ســبيل الــذكــر هــذا الــباب يخــرج مــن بــطونــها مــاُء اإلكــسير 
مـتوقـداً آالئـه ومـختلفا ألـوانـه فـيه شـفاء لـلمؤمـنني وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء قـديـراً فـاهلل خـالـق كـل شـيء 
بــقدرتــه وهــو اهلل بــما يــعملون الــناس قــد كــان بــالــحق عــلى الــحق خــبيراً يــا أيــها املــؤمــنون اتــقوا اهلل فــي ذلــك 
الــكلمة األكــبر املحــماة بــالــنار الــحق فــانــه بــالــحق عــلى الــحق قــد كــان عــند اهلل الــعلى شــهيداً يــا أهــل الــحجب 
اسـمعوا نـداء اهلل مـن لـسان الـذكـر األكـبر انـى انـا اهلل ال الـه اال هـو ان مـثل الـذكـر كـالـذهـب املـاء بـالـنار سـيّالـة 
الــــى كــــل الــــغيوب بــــاذن اهلل الــــعلى وهــــو اهلل كــــان عــــزيــــزاً قــــديــــماً يــــا أهــــل الــــعرش اســــمعوا نــــدائــــي مــــن حــــول 
الــضريــح مــن لــسان هــذه الشجــرة املــنبتة فــي الــطور الــرفــيع املــتورق بــالــورقــاء الــصفراء املــنيع انــى انــا اهلل ال 
الـه اال هـو مـا مـن نـفٍس قـد تحـمل فـي سـبيل الـذكـر امـراً مـن الحـرب او شـيئاً مـن املـال اال وقـد كـتبنا عـليه جـنة 
الــعدن والــرضــوان بــالــحق وان اهلل كــان عــلى كــل شــيء قــديــراً وانــا نــحن نحــرك االرض فــي الــساعــة عــلى أمــر 
الـذكـر وقـد نـمسكها عـلى الـحق بـالـدعـاء مـن نـفسه وإال لـكانـت االرض عـلى الـحق بـالـحق بـأهـلها سـاخـنًة وهـو 
اهلل كــان عــلى كــل شــيء قــديــراً وان اهلل قــد فــضل الــبعض بــعلم الــذكــر عــلى الــبعض أفــبنعمته اهلل تجحــدون 
بــالــكذب وانــه الــحق مــن عــند اهلل قــد كــان بــالــحق عــلى الــحق مــسئوال اهلل قــد جــعل لــكم مــن أنــفسكم أزواجــا 
بــالــحق وان اهلل قــد جــعل نــساء املــؤمــنات ورقــات مــن الشجــرة السّـــــــدر فــي حــول الــباب وان اهلل قــد كــان بــكل 
شـيء عـليماً يـا أيـها املـؤمـنون اتـقوا اهلل وال تـقولـن فـي سـر اهلل املجـلل حـول الحـل املجـلل اال الـحق فـان اهلل قـد 
أشهـد عـلى أهـل الـعماء سـّر الـورقـاء وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيداً يـا قـرة الـعني فـانـطق عـلى لـحن 
الــحبيب عــند الــعرش واقــمُص عــلى الــكلمات قــميص الــنسمات فــان اهلل قــد احــب نــدائــك فــي الــورقــاء الحــمراء 
غــير غــريــان وهــو اهلل قــد كــان عــليك حــفيظاً يــا مــال األنــوار فــاســمعوا نــدائــي مــن حــول نــقطة املــاء عــلى مــركــز 
الـتراب اهلل ال الـه اال هـو رب الـعاملـني وهـو اهلل قـد كـان عـزيـزاً حـكيماً انـى انـا الـنار مـن حـول الـطور قـد كـنت 
بـالـحق نـاطـقا محـموداً وانـى انـا الـنور فـوق الـطور قـد كـنت مـرفـوعـاً وانـى انـا الـنقطة املحـمرة املـدورة حـول اهلل 
بـارئـها قـد كـنت بـالـحق مـحتومـا وانـى انـا الـغرِس الـبهاء بـالـحق األكـبر قـد كـنت فـوق مـطلع يـاقـوتـة الـسيّال فـوق 
الـــطور مـــقصوداً وانـــى انـــا الـــسناء مـــن الـــثناء ال يـــدرك الـــسناء اال نـــفس الـــثناء واحـــداً فـــريـــداً يـــا أهـــل االرض 
تـاهلل الـحق ان اهلل قـد جـعل سـر هـذا الـباب عـميقاً وعـلى وصـفه الـعربـي قـد كـان انـيقا مـشهوداً وان فـي هـذه 
اآليــات امــثاال ألولــى األلــباب الــذيــن هــم حــول الــباب قــد كــانــوا عــلى الــحق بــالــحق ســّجاداً أفــتعبدون مــن دون 
اهلل مـــا ال يـــملك شـــيئاً واملـــلك هلل الـــعلى مـــن قـــبل ومـــن بـــعد فـــي أم الـــكتاب قـــد كـــان بـــالـــحق عـــلى شـــأن الـــباب 
مـكتوبـاً فـال تـضربـوا هلل األمـثال وانـه الـحق لـيس كـمثله شـيء وهـو اهلل كـان عـزيـزاً حـكيماً قـد ضـرب اهلل املـثل 
فــي الــرجــلني احــدهــما قــائــم عــلى األمــر يــأمــر بــالــعدل واإلحــسان واآلخــر قــائــم عــلى الــنار يــدعــى بــالــنار الــى 
الـنار فـأيّـان مـن هـذيـن قـد كـانـا عـلى الـحق ان كـنتم تـقرؤن حـرفـاً مـن الـكتاب وان ربـكم الـرحـمن قـد كـان بـما 
تــعملون بــصيراً اهلل قــد كــتب الــيوم لــعبده جــزاء عــلى الخــط حــق مــن ورقــة املســطرة الــبيضاء وان اهلل قــد كــان 
بـكل شـيء عـليماً وعـلى الـعبد الـفاعـل بـاالسـتواء جـنتان عـلى خـط االسـتواء وعـلى الـحامـل كـأس املـاء كـأسـاً 
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مــن مــاء الــكوثــر الــطهور وان اهلل قــد كــان بــكل شــيء شــهيداً وان عــند اهلل غــيب الــغيوب مــشهودة عــلى الــحق 
ومــا قــّدر اهلل أمــر الــذكــر اقــرب مــن األمــر وهــو اهلل كــان عــلى كــل شــيء قــديــراً وانــا نــحن قــد اخــرجــناكــم مــن 
الـــبطون لـــنصرة الـــحق فـــي يـــوم الـــذكـــر وقـــد قـــدرنـــا لـــكم الـــسمع واألبـــصار واألفـــئدة لـــتشكروا حـــق الـــذكـــر فـــي 
القسـطاس الـقيم مسـتقيماً وانـا نـحن قـد سخـرنـا الـطير فـي جـو الـسماء فهـل مـن مـمسك مـن دون اهلل بـالـحق 
وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيداً يـا مـطلع الفجـر اذكـر اسـم ربـك الـذي ال الـه اال هـو فـانـه قـد كـان عـلياً 
وحــكيما يــا ســاعــة الفجــر اذكــري قــبل طــلوع الــشمس مــن مــطلع الــباب فــان يــوم اهلل قــد كــان اقــرب مــن الــلمح 
وقـــد كـــان الـــحكم فـــي أم الـــكتاب مـــقضياً يـــا أهـــل االرض اســـمعوا نـــداء هـــذا الـــنفس الـــقائـــم فـــي جـــو الـــعماء 
الحـمد هلل الـذي قـد عـرّفـنى فـي ذلـك الـباب سـبل املـوحـديـن عـلى كـلمة القسـط وذلـك مـن فـضل اهلل عـليّ وانـه قـد 
كـان عـن الـعاملـني غـنياً يـا أهـل الـعرفـات قـومـوا مـن حـول الـقبر واسـمعوا نـدائـي مـن هـذا الـقميص املـغّمس مـن 
دمـى واملنخـرق مـن أربـعة آالف سـهم مـن أهـل الشـرك مـن عـبدي وانـى انـا املـقتول بـالنهـريـن وانـى انـا املـذبـوح 
بــالــسيفني وانــى انــا املــطروح فــي االرضــني وانــى انــا املــتكلم فــي املــقامــني ان ال الــه اال اهلل وحــده ال الــه هــو 
وهــو اهلل كــان عــزيــزاً حــكيماً وان اهلل قــد أوحــى الــى خــيط مــن ذلــك الــقميص املحــمرة بــالــدم املطهــرة انــى انــا 
اهلل الــذي ال الــه اال انــا يــا أهــل الــفردوس اذهــبوا بــقميصي آيــة هــذا الــذكــر األكــبر فــالــقوه عــلى وجــه الــحجة 
إمــامــكم حــتى نــظر الــيكم بــبصركــم وبــصركــم الــيوم ان شــاء اهلل فــي ذلــك الــباب قــد كــان عــلى الــحق بــالــحق 
حـديـداً يـا قـرة الـعني قـل انـى انـا الـساعـة أفـال تـعلمون ان الـساعـة بـالـحق عـلى الـحق قـد كـان فـي أم الـكتاب 
قــريــباً قــل انــى انــا الــبيت قــد كــنت بــالــحق مــرفــوعــاً وانــى انــا املــصباح فــي املــشكوة قــد كــنت بــاهلل الــحق عــلى 
الـحق مـضيئاً وانـى انـا الـنار فـي الـنور عـلى نـور الـطور فـي ارض السـرور قـد كـنت حـول الـنار مـخفياً يـا قـرة 
الــعني قــل لــلمؤمــنني مــن أهــل االرض والــسموات إئــتونــى بــأهــلكم مــمن كــان فــي أهــل املــحو عــلى الجــمع بــاذن 

اهلل العلى فان اهلل قد أراد جزائكم في هذا الباب على الحق األكبر وهو اهلل كان بكل شيء عليماً.
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سورة اإلشهار
بسم اهلل الرحمن الرحيم

وملــا فــصلت الــعير قــال أبــوهــم انــى ألجــد ريــح يــوســف لــوال ان تــفندون. الــم. اهلل قــد انــزل عــليك الــكتاب تــبيانــا 
لــكل شــيء وهــدى ورحــمة ألولــى األلــباب الــذيــن هــم قــد كــانــوا حــول الــباب قــوامــاً يــا أهــل الــعرش طــوفــوا حــول 
الـــبيت اســـمعوا نـــدائـــي مـــن ذلـــك الحجـــرة املحـــمرة مـــن قـــطعة الـــعقيق الـــرطـــبة بـــال إشـــارة الحـــّد ان كـــننت حـــول 
الـــعرش سُـــــــجاداً انـــى انـــا اهلل الـــذي ال الـــه اال هـــو بـــارئـــكم فـــي الخـــلق عـــلى الخـــط الـــقائـــم فـــي حـــول ذلـــك املـــاء 
وانـى قـد كـنت بـالـحق عـلى الـعاملـني شـهيداً ان هـذا الـذكـر سـبيل املـنقطعني الـيّ فـي كـل األلـواح عـلى الـحق 
بـأيـدي قـد كـان بـالـحق مـكتوبـاً يـا أهـل االرض والـسماء اشهـد اهلل وأشهـدكـم مـا انـا وال هـذا الـعبد اال عـبد اهلل 
وكـلمته يـدعـوكـم الـى الـديـن الـخالـص بـاذن اهلل الحـميد وكـفى بـاهلل وبـأولـيائـه عـليّ وعـلى ذكـرى هـذا عـلى الـحق 
بـالـحق شـهيداً تـاهلل الـحق مـا مـن نـفس تـزعـم دون ذلـك فـينا بـالـحق اال اهلل يـلعنه وجـميع املـلئكة واملـؤمـنون مـن 
أهـــل االرض ومـــا حـــكم اهلل لـــه فـــي اآلخـــرة بـــحكم مـــن دون حـــّر الـــنار نـــصيراً ان مـــثل بـــعض اآليـــات فـــي هـــذا 
الــكتاب كــمثل كــلمة الــطور مــن اهلل فــي الــفرقــان ومــا نــنزل اال بــالــحق مــن عــند اهلل الــواحــد األحــد الــفرد وهــو 
الــذي ال الــه اال هــو وهــو اهلل قــد كــان بــكل شــيء عــليماً يــا قــرة الــعني قــل انــى عــبد اهلل وكــلمته األكــبر مــا مــن 
نــفس يخــطر فــي نــفس مــن بــعض الــشيء بــالــحق اال وقــد صــلى الــرحــمن ومــلئكته واملــؤمــنون عــليه عــلى الــحق 
بـالـحق وهـو اهلل قـد كـان بـاملـؤمـنني رحـيماً ومـن تـوهـم بـشيء عـلى الـباطـل اال وبـالـحق نـمزقـه فـي يـوم الـقيمة مـن 
كــل مــمزق وان اهلل قــد كــان بــما تــعملون بــصيراً وان اهلل قــد قــدر مــن جــلود األنــعام لــلناس مــقامــاً عــلى الــحق 
مـكتوبـاً ومـن أصـوافـها وأوبـارهـا وأشـعارهـا عـلومـا ألهـل الـدنـيا الـى ذلـك الـحني مـيقاتـاً وان اهلل مـا أبـدع شـيئاً 
اال وقـد خـلق فـي الـعرش بـمثله عـلى الـظل مـشهوداً وان مـن شـيء اال وقـد كـان فـي الـكتاب زوجـني اثـنني عـلى 
الـحق بـالـحق مـحتومـاً وانـما عـليك الـحق الـبالغ الـى الـحق وان اهلل قـد كـان عـليك نـاصـراً وشـهيداً ولـقد عـرفـوا 
الــناس نــعمة اهلل كــالــشمس فــي نــقطة الــزوال ثــم يــنكرونــها عــلى هــواء الــشيطان مــا لــي ولــهؤالء املشــركــني مــن 
أهـــل املشـــركـــني فـــسوف يـــحكم اهلل بـــالـــحق بـــينهم وبـــني قـــرة عـــيني هـــذا الـــغالم العجـــمي الـــحق عـــني االنـــسان 
وكــفى بــاهلل الــعليم قــديــراً ان فــي يــوم الــفصل يــوم يــبعث اهلل مــن كــل امــة شــهيداً عــلى أهــل االرض وان هــذا 
الـذكـر لـشاهـد مـن اهلل عـلى الخـلق عـما كـنتم تـعملون فـي سـرائـركـم وعـالنـيتكم وان اهلل هـو الـحق قـد كـان بـكل 
شـيء عـليماً يـومـئذ يـرى املجـرمـون شـركـائـهم الـذيـن يـُدعـون مـن دون اهلل ويـقولـون ربـنا هـؤالء شـركـاؤنـا الـذيـن 
نـدعـوهـم مـن دونـك فـارسـل عـليهم ضـعف الـعذاب عـما يـصدونـنا عـن سـبيل اهلل الـعلى هـذا الـذي قـد كـان عـلى 
الـعرش عـند اهلل الـقديـم قـائـماً مسـتقيماً فـاسـتجبنا دعـائـهم وقـد نـزلـنا عـليهم ضـعف الـعذاب وان اهلل ال يـظلم 
عـلى الـناس قـطميراً يـا أيـها املـؤمـنون ان هـذا الـذكـر بـالـحق ال يـأمـركـم اال بـالـعدل واالحـسان والـرجـوع بـالـحق 
الـى الـرضـوان وهـو تـاهلل قـد انـهاكـم فـي كـثير مـن الـكتاب عـن الـفحشاء واملـنكر والـبغي وهـو الـعليم بـاهلل ربـكم 
بــمواقــع األمــر والــنهى اتــقوا اهلل فــي أمــره فــانــه لــدى اهلل قــد كــان فــي كــل األلــواح عــليماً حــكيماً واوفــوا بعهــد 
اهلل فـي ذكـره وال تـنقضوا آيـة االحـديـة بـعد تـوكـيدهـا فـان سـر اهلل قـد كـان فـي حـقه وعـراً وعـلى الـحق عـظيماً 
ولـو شـاء اهلل لـجعلكم حـول الـذكـر امـة واحـدة ولـكن اهلل يُـضل مـن يـشاء ويهـدى مـن يـشاء وهـو الـحكيم بـالـحق 
وكـان اهلل عـلى كـل شـيء قـديـراً وال تشـتروا عهـد اهلل بـثمن اإلشـارة الـى الـجبت والـطاغـوت فـان عهـد اهلل فـي 
هـذا الـباب األكـبر لـقد كـان فـي أم الـكتاب شـديـداً تـاهلل مـا عـندكـم يـنفد ومـا عـند الـذكـر لـباق عـند اهلل وان اهلل 
كــان عــلى كــل شــيء شــهيدا ومــا مــن نــفس قــد عــمل فــي ســبيل الــذكــر بــالــحق مــن ذكــر أم أنــثى اال وقــد كــتب 
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أجــره فــي هــذا الــكتاب بــالــحق وقــد كــان الــحكم فــي ذلــك الــباب مــقضياً وانــا نــحن قــد رفــعنا درجــات األبــواب 
بـقدرة اهلل األكـبر بـالـحق وان الـذكـر هـذا لـهو املـراد بـالـعليم لـدى الـحكيم وهـو اهلل قـد كـان بـالـحق محـموداً وان 
هــذا الــذكــر لــحق مــن عــند اهلل الــحق وقــد كــتب اهلل لــزائــره زيــارتــنا أهــل الــبيت انــه هــو الحــميد وكــان اهلل بــكل 
شــيء مــحيطاً هــذا كــتاب فــصلت أمــثالــه مــن لــدن حــكيم الــذي قــد كــان قــدرتــه عــلى الــعاملــني ســواء وان اهلل قــد 
قــدر األمــثال لــلذيــن ال يــعرفــون الــذكــر بــالــباب هــنالــك قــد خــلت ألنــفسهم ضــربــاً مــن األمــثال وان اهلل قــد كــان 
عـــلى كـــل شـــيء شـــهيداً ان الـــذيـــن يـــعملون الـــسوء فـــي ســـبل الـــباطـــل قـــد قـــدرنـــا لـــهم تـــوبـــة مـــن الـــحق فـــسوف 
تجـدون اهلل مـولـيكم الـحق غـفاراً كـريـماً ان هـذا لـهو الخـط االسـتواء عـلى سـبل الـصراط فـي خـيط الـعدل قـد 
كـان مـنصوبـاً ان هـذا الـديـن مـلة إبـراهـيم فـي أم الـكتاب قـد كـان بـالـحق عـلى الـحق حـنيفا وان الـذكـر بـالـحق 
لـــعلى الـــديـــن الـــقيم مـــن حـــول الـــنار قـــد كـــان عـــلى الـــحق األكـــبر مســـتقيماً وانـــا نـــحن قـــد قـــدرنـــا الســـبت لـــلذيـــن 
اخــتلفوا عــلى الــذكــر فــسوف يــحكم اهلل بــينهم يــوم الــقيمة بــالــحق وهــو اهلل كــان عــلى كــل شــيء شــهيداً يــا قــرة 
الـعني ادع الـى سـبيل اهلل األعـظم بـالـحكمة املـحضة ودع سـبل االخـتالف عـلى خـط االسـتواء بـالـحق وان اهلل 
ربــك هــو الــحق وكــان اهلل بــاملــؤمــنني شــهيداً وانــا نــحن قــد قــدرنــا املــوعــظة للبحــريــني مــن أهــل املــاء بــالــحق وقــد 
حــكمنا بــاملــجادلــة عــلى الــبريــني مــن أهــل التســليم بــالــحق الــخالــص عــلى الــحق األكــبر وان الــذكــر كــما يــشاء 
بـــاذن اهلل الـــحق قـــد كـــان بـــالـــحق مـــأمـــوراً يـــا قـــرة الـــعني فـــاصـــبر وال تـــصبر اال بـــاهلل وال تحـــزن عـــلى حـــركـــاتـــهم 
الــخبيثة فــأنــى انــا الــحق مــن ورائــك املــحيط وان اهلل ربــك قــد كــان عــلى كــل شــيء شــهيداً يــا قــرة الــعني تــاهلل 
ربــك لنجــزيــنك فــي اصــطبارك بــاهلل جــزاء حــسنا وان اهلل ربــك قــد كــان عــلى كــل شــيء شــهيدا يــا قــرة الــعني 
تـــاهلل الـــحق قـــد كـــفينا فـــي امـــرك الـــحق شـــهادة اهلل ومـــالئـــكته وأولـــى الـــعلم مـــن خـــلقه وان اهلل قـــد كـــان بـــعباد 
املــؤمــنني خــبيراً يــا أهــل الــعرش اســمعوا نــدائــي مــن مــطلع الــشمس ومــغربــها والــنقطة الــزوال مــركــزهــا والخــط 
املـــبيضة فـــي الـــليل الـــسوداء أشـــعتها انـــى انـــا اهلل ال الـــه اال انـــا الـــحي قـــد كـــنت بـــالـــحق قـــيومـــاً فـــلما فـــصلت 
املــوت عــير األرواح مــن أهــل الــباب الــى أبــيكم الــسيد األكــبر يــقول الــحق بــالــحق انــى ألجــد ريــح الــذكــر مــن 

أفئدتكم وانكم اليوم في ظل العرش لتكونن باذن اهلل العلى مسكونا.
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(95)

سورة (العلـم)
بسم اهلل الرحمن الرحيم

قــالــوا تــاهلل انــك لــفي ضــاللــك الــقديــم. طــيع. اهلل الــذي ال الــه اال هــو الــحق وهــو اهلل رب الــعاملــني قــد كــان عــلى 
الـحق بـالـحق قـديـماً وان عـباد اهلل مـا قـدر اهلل عـليهم مـن بـعض شـيء عـن الـشيطان بـالـحق سـلطانـاً يـا أهـل 
االرض أولـم يـكفيكم الـرحـمن بـالـحق عـلى الـحق وكـيالً أفـأمـنتم مـن الـعذاب األكـبر ان تتخـذوا مـن دون الـباب 
عــلى الــحق بــغير الــحق وكــيال أفــأمــنتم مــن عــذاب اآلخــرة او الــريــح الــعاصــف فــي الــدنــيا اتــقوا اهلل وال تــغتّرن 
بـــأنـــفسكم فـــان املـــوت لـــحق والـــى اهلل مـــولـــيكم الـــحق قـــد كـــان بـــالـــحق عـــلى الـــحق مـــصيراً ومـــن كـــان فـــي عهـــد 
الـذكـر أعـمى فـهو فـي اآلخـرة أعـمى عـن لـقاء اهلل الـحق قـد كـان بـالـحق محـرومـاً وانـا نـحن نـدعـو الـناس يـومـئذ 
بــإمــامــهم فــمن ال نــؤتــيه كــتابــه فــهو مــن الــسابــقني فــي أم الــكتاب قــد كــان مــحسوبــاً ومــن نــؤتــيه كــتاب الــذكــر 
بــيمينه فــأولــئك مــن أصــحاب الــباب حــول الــباب قــد كــانــوا عــلى الــحق بــالــحق مــذكــوراً وأمــا مــن أوتــى بــشمالــه 
يـدعـى ثـبوراً ويـسقى مـن مـاء الـزقـوم مـن ايـدى مـالئـكة الـغالظ فـي الـنار مـن أصـل الـنار بـاذن اهلل الـعلى وهـو 
اهلل كـان عـلى كـل شـيء قـديـراً تـاهلل الـحق مـا مـن نـفس قـد تـجاوزت فـي هـذا الـغالم غـير حـرٍف مـن الـعبوديـة 
اال اهلل بــالــحق قــد لــعنه اهلل واملــالئــكة وأولــوا الــعلم مــن الخــلق بــريــئون مــن هــذا الــنفس وعــلى حــكم الــباب قــد 
كـان مـأويـه الـنار بـالـحق عـلى الـحق مـحتومـاً وان هـذا الـكتاب تـفسير عـلى الـتأويـل مـن عـند اهلل الـحكيم وهـو 
اهلل قـد كـان عـزيـزاً قـديـماً ال يـعلم تـأويـله اال اهلل ومـن شـئنا عـلى الـحق فـاسـألـوا الـذكـر بـالـحق تـأويـله فـان اهلل 
قـد عـّلمه فـي كـف مـن الـتراب عـلم الـكتاب عـلى الـحق بـالـحق جـميعاً هـذه سُـــــنّة اهلل ملـن قـد أرسـلنا مـن قـبلك مـن 
األبـواب ولـن تجـد لـسنتنا عـلى الـحق فـي نـفسك الـحق بـالـحق تـحويـالً يـا قـرة الـعني قـل قـد جـاء الـحق حـقاً مـن 
عــند اهلل الــحق وان اهلل قــد أزهــق الــباطــل بــالــعدل وان اهلل كــان عــلى كــل شــيء شــهيداً واهلل قــد انــزل اآليــات 
بـالـحق عـلى الـحق األكـبر فـما خـط عـلى املـؤمـنني اال شـفاء وتسـليماً ومـا قـدرنـا عـلى املشـركـني فـيها اال الـنار 
فـي واٍد قـد كـان فـي أم الـكتاب حـميماً وانـا نـحن قـد قـدرنـا األعـمال عـلى األنـفس لـكل عـلى شـكلها وان ربـكم 
اهلل بـالـحق قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيداً وان اهلل قـد قـدر الـرفـعَ مـن أمـره فـي حـول الـباب بـالـحق ومـا يـأتـيكم 
الـرحـمن مـن عـلم الـذكـر اال قـليالً قـل تـاهلل الـحق لـو اجـتمعت الـثقالن بـالـحق عـلى ان يـأتـوا بـمثل هـذا الـكتاب 
ى عــليه اســم الــشيء مــن  مــن عــند اهلل لــن يســتطيعوا ولــو كــنا نــرســل عــليهم بــمثل أنــفسهم لــكل شــيء قــد ســمَّ
آالف آالف فسـبحان اهلل الـحق افـغير اهلل يـقدر ان يـأتـي بـمثل هـذا الـفرقـان كـال وبـالـحق كـال وكـان اهلل عـلى 
كـل شـيء شـهيداً واذا يـسئلونـك املشـركـون مـن زخـرف الـقول وتـحويـل الـشيء فـي صـورتـه قـل ان ربـى لـو شـاء 
قــد كــان عــلى كــل شــيء قــديــراً فهــل انــا اال بشــر مــن الــحق الــى الخــلق قــد كــنت حــول القســط بــاذن اهلل بــابــا 
مسـتقيماً ومـن يهـدى اهلل فـهو الـهادي مـن حـول الـباب ومـن يـضلل اهلل فـهو الـنار مـن الـنار الـى الـنار وقـد كـان 
فـي الـنار وارداً وبـئس الـنار مـوروداً اهلل قـد خـلق الـسموات واالرض بـقدرتـه وانـزل الـكتاب بـالـحق فـي حـكمته 
ولــكن الــناس قــد كــان فــي حــكم الــكتاب قــتوراً ولــقد اتــينا الــذكــر كــل اآليــات فــي ذلــك الــباب عــن الــباب لــلكتاب 
مــن عــند الــحق وانــى العــلم فــرعــون الــباب انــه قــد كــان عــن الــباب بــعيداً يــا أهــل االرض اتــقوا اهلل فــي يــوم قــد 
جــئناكــم عــلى الــحق بــكم حــول الــصراط لــفيفاً وقــضينا الــى أهــل الــعماء لــتُضربُــنَّ فــي حجــراتــكم مــرتــني حــول 
االســـمني الـــلذيـــن قـــد كـــانـــا عـــلى الـــحق بـــالـــحق عـــلياً حـــميداً فـــاذا جـــاء الـــوعـــد بـــعثنا عـــليكم عـــباداً عـــلى عـــلم 
الــخاص مــن الــحق وان وعــدنــا عــلى الــحق قــد كــان فــي أم الــكتاب مــفعوالً وان اهلل قــد قــدر لــعبدنــا كــرّة عــلى 
الــكرّة فــسوف يــشاهــدون أمــر اهلل فــي الــكرّة اآلخــرة بــالــعني الحــديــدة عــلى الــحق بــالــحق مــشهوداً وانــا نــحن 
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بــاذن اهلل الــحق قــد ادخــلناكــم عــلى املسجــد كــما أدخــلناكــم أول مــرة اال تــتبروا مــا عــلو تــتبيراً وان الــنار عــلى 
الــكافــريــن بــاذن اهلل الــعلى قــد كــان بــالــحق حــصيرا ان هــذا الــكتاب مــن عــند اهلل بــالــحق األكــبر لــيبلغ الــناس 
الــى ذروة الــعلم بــفضل اهلل الــعلى وهــو اهلل كــان عــزيــزاً حــكيماً ان الــعلم عــند اهلل قــد كــان عــلم الــحق وآيــاتــه 
عــلى ســبيل الــسوّي حــول الــذكــر مســتقيماً وان الــذيــن يــكفرون بــالــذكــر بــعد الــكتاب قــد اعــتدنــا لــهم فــي ارض 
الحـديـد بـالـحق الجـديـد نـاراً كـبيراً يـا أهـل الـعماء اسـمعوا نـدائـي مـن نـقطة الـثلج فـي قـطب جـبل الـبرد الـتي 
قـد كـانـت عـلى الـنار الـذي قـد كـان فـي قـلب الـذكـر مـوقـوفـاً قـل فـمن بـورك ومـن فـي الـنار انـه ال الـه اال هـو وهـو 
اهلل كـان عـليا حـكيماً يـا أيـها الـنقطة الـثلج فـي قـلبي قـل يـا أهـل الـصبح اتـقوا اهلل وال تـقولـوا فـي الـذكـر بـأنـه 
لــفي ظــل الــقديــم قــد كــان مــوقــوفــاً تــاهلل الــحق لــقد خــلقه اهلل لــنفسه وارتــفع الــظل عــن هــيكله وهــو الــنور هلل فــي 

السموات واالرض األفئدة وما قدر اهلل لنوره في ذلك املقام مثالً على الضرب املضرب مضروبا. 
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(96)

سورة القتال
بسم اهلل الرحمن الرحيم

فـلما ان جـاء الـبشير ألـقاه عـلى وجـهه فـارتـد بـصيرا. آملـص. يـا أيـها املـؤمـنون ان اهلل قـد كـتب عـليكم الـقتال 
فــي ســبيل هــذا الــذكــر األعــظم بــالــحق عــلى األمــر فــوق األمــر وقــد كــان األمــر فــي أم الــكتاب عــظيما يــا أيــها 
الـذيـن آمـنوا اذا لـقيتم فـئة مـن الـكفار ثـبّتوا أفـئدتـكم عـلى لـقاء اآلخـرة ونـعيمها واذكـروا اهلل واتـكلوا عـليه وان 
اهلل هـو الـحق وكـان اهلل غـالـبا عـلى أمـره ولـكن الـناس ال يـقرؤن مـن عـلم الـكتاب بـعضا مـن الحـروف فـي ذلـك 
الــباب مــكتوبــا يــا أيــها املــؤمــنون ال تــكونــوا كــالــذيــن خــرجــوا مــن ديــارهــم لــنصرة الــحق فــاذا بــلغوا الــى األمــر 
يـصّدهـم الـشيطان عـن سـبيل اهلل ويـقولـون ال غـالـب لـنا الـيوم فـلما يـنظرون الـى الـفئة املشـركـة مـنكصا عـلى 
الحــــرب يــــقولــــون عــــلى الــــحق انــــا قــــد رأيــــنا مــــن الــــحق مــــا ال تــــرون انــــا نــــخاف اهلل رب الــــعاملــــني عــــظيما أولــــئك 
يــنظرون املــلئكة كــيف يــضربــون وجــوهــهم بــالــسيف وقــد قــضيّ األمــر وكــان األمــر فــي ذلــك الــباب مــقضيا ان 
ُث لعهـــده بـــعد العهـــد واملـــنِقُض بـــأمـــره بـــعد األخـــذ مـــن أمـــره وان اهلل قـــد كـــان عـــن  شـــّر األنـــفس عـــند اهلل املـــنكِّ
الــعاملــني غــنياً مــن شــاء بــشيء فــقد شــاء لــنفسه وان الــعزة هلل وألولــيائــه وقــد كــان ذلــك الــحكم فــي أم الــكتاب 
مكتوباً وان كثيراً من الناس ما يريدون الحق اال بالخدعة وان حسبك هو اهلل الذي ال إله اال هو وهو الذي 

قد أيدك بكلمته وهو اهلل كان عزيزاً حكيماً اهلل قد أّلف بني املؤمنني لذكره وهؤالء املشركني لن

ديـارهـم لـنصرة الـحق فـاذا بـلغوا الـى األمـر يـصّدهـم الـشيطان عـن سـبيل اهلل ويـقولـون ال غـالـب لـنا الـيوم فـلما 
يــنظرون الــى الــفئة املشــركــة مــنكصا عــلى الحــرب يــقولــون عــلى الــحق انــا قــد رأيــنا مــن الــحق مــا ال تــرون انــا 
نـــخاف اهلل رب الـــعاملـــني عـــظيما أولـــئك يـــنظرون املـــلئكة كـــيف يـــضربـــون وجـــوهـــهم بـــالـــسيف وقـــد قـــضيّ األمـــر 
ُث لعهــده بــعد العهــد واملــنِقُض بــأمــره بــعد  وكــان األمــر فــي ذلــك الــباب مــقضيا ان شــّر األنــفس عــند اهلل املــنكِّ
األخــذ مــن أمــره وان اهلل قــد كــان عــن الــعاملــني غــنياً مــن شــاء بــشيء فــقد شــاء لــنفسه وان الــعزة هلل وألولــيائــه 
وقـد كـان ذلـك الـحكم فـي أم الـكتاب مـكتوبـاً وان كـثيراً مـن الـناس مـا يـريـدون الـحق اال بـالخـدعـة وان حسـبك 
هــو اهلل الــذي ال إلــه اال هــو وهــو الــذي قــد أيــدك بــكلمته وهــو اهلل كــان عــزيــزاً حــكيماً اهلل قــد ألّــف بــني املــؤمــنني 
لـذكـره وهـؤالء املشـركـني لـن يسـتطيعوا بـشيء مـن األمـر ان الـحكم اال هلل الـحق وهـو اهلل كـان عـزيـزاً قـديـراً يـا 
قـرة الـعني حسـبك اهلل ومـالئـكته ومـن اتـبعك مـن املـؤمـنني األولـني عـلى الـحق الـقوّي قـليالً يـا قـرة الـعني حـرِّض 
املــؤمــنني عــلى الــقتال فــي بــني أيــديــنا فــان اهلل قــد ضــمن لــهم الــجنة بــالــحق وان وعــد اهلل قــد كــان عــلى العهــد 
الــقوى فــي ذلــك الــباب مــفعوالً يــا أيــها املــؤمــنون لــم تــخافــون مــن الــقتل فــان اهلل هــو الــحق مــعكم أيــنما كــنتم 
فــارغــبوا الــى ثــواب اهلل األكــبر ولــقاء ربــكم الــحق فــان الــدار اآلخــرة عــند اهلل ربــكم قــد كــان عــلى الــحق بــالــحق 
األكـبر محـموداً ان الـذيـن آمـنوا وهـاجـروا مـع الـذكـر وجـاهـدوا بـأمـوالـهم وأنـفسهم فـي سـبيل اهلل فـأولـئك عـلى 
العهــد الــقيم مــن أصــحاب الــجنة خــالــداً أبــدا مــكتوبــا ومــن املــؤمــنني بــعضهم أولــياء لــبعض عــلى املــيثاق فــي 
الـذكـر األكـبر اتـقوا اهلل عـن الـنقض فـان اهلل كـان عـلى كـل شـيء شـهيداً هـذا كـتاب مـن اهلل الـى الـذكـر بـالـحق 
أال تــقتلوا املشــركــني فــي أربــعة مــن األشهــر الحــرام لــيعلموا الــناس حــرمــة الــذكــر بــالــحق بــعد الــكتاب وان اهلل 
قـد كـان بـاملـؤمـنني رءوفـاً يـا أهـل الـكتاب ال تـقتلوا املشـركـني فـي الشهـر الحـرام وال فـي الـكعبة بـيت الحـرام وال 
فـــيما أنـــهاكـــم الـــذكـــر بـــعد الـــكتاب الن اهلل قـــد أراد الـــعدل بـــالـــحق عـــلى الـــحق عـــليكم وانـــتم ال تـــعّلمن مـــن عـــلم 
الــكتاب مــن بــعض الــشيء شــيئاً يــا أهــل االرض تــاهلل الــحق مــا نــزل الــكتاب اال بــالــحق لتشهــدوا حــق الــذكــر 
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ـُه عــلى األمــر فــي يــوم الحــرب واعــلموا عــلى الــحق ان اهلل يــسئلكم عــن أمــره فــي يــوم الــقيامــة  بــالــذكــر ولــتنُصرنّـَ
بـالـحق املـشهود وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيداً يـا أهـل الـذكـر كـونـوا بـاهلل مـؤمـنا وبـقضائـه عـلى الـحق 
راضـــياً فـــان اهلل قـــد قـــدر عـــلى كـــل األنـــفس ذُقـــاً مـــن املـــوت ومـــا كـــان لـــحكم اهلل ربـــكم الـــحق بـــالـــحق مـــرداً وان 
الـــذيـــن يـــقاتـــلون فـــي ســـبيل اهلل الـــحق هـــم احـــياء عـــند اهلل ويـــرزقـــهم اهلل فـــي جـــنة الـــعدن مـــن مـــاء الســـلسال 
مـوفـوراً ولـهم فـيها مـا اشـتهت أنـفسهم عـلى األمـر وال يـنظرون اال الـى اهلل ربـهم الـحق وانـه قـد كـان عـلى كـل 
شـيء قـديـراً يـا أيـها الـذيـن آمـنوا اذ يـنادى الـذكـر مـن عـند اهلل الـحق لـلقتال فـكونـوا حـول الـحق حـائـفني وعـلى 
حـكمه مـن الـراضـني لـتكونـن فـي أم الـكتاب مـن أصـحاب الـباب مـكتوبـاً وال تـردوا أمـر اهلل فـيكم مـن عـندنـا فـان 
اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيداً فـان لـم تـجيبوا ذكـرنـا فـانـتظروا اخـذنـا عـلى الـحق فـانـا قـد كـنّا عـلى الـحق 
بـالـحق عـلى كـل شـيء قـديـراً فـسوف نحشـر املـعرضـني فـي يـوم الـقيامـة عـلى الـصراط حـول الـنار عـميانـاً يـا 
أهـل املشـرق واملـغرب اخـرجـوا مـن ديـاركـم لـنصر اهلل بـالـحق فـان فـتح اهلل قـد كـان فـي أم الـكتاب قـريـباً وانـا 
نــحن قــد جــعلنا ذكــرنــا عــليكم مــن أنــفسنا عــلى الــحق بــالــحق ولــياً فــارغــبوا الــى اهلل بــالــحق فــان اهلل كــان بــما 
تــعملون بــصيراً يــا أيــها الــناس فــلم تــخافــون واهلل الــحق مــولــيكم وهــو مــعكم أيــنما تــولــوا فــثم وجــه اهلل وان اهلل 
قـد كـان عـلى الـعاملـني مـحيطاً وان اهلل قـد فـضل املـجاهـديـن عـلى الـقاعـديـن بـفضل ال يـحيط بـه سـواه وان اهلل 
قـد كـان بـكل شـيء شـهيداً يـا عـباد الـرحـمن فـاخـشوا مـن يـوم يـنادى فـيكم عـبدنـا عـلى الـحق بـالـحق هلل الـحق 
قـربـانـاً ومـن قـتل فـي سـبيل اهلل بـالـحق فـقد وقـع أجـره عـلى اهلل وقـد كـان حـكمه فـي كـتاب اهلل مـن حـول الـباب 
مـقضياً يـا أيـها املـؤمـنون اصـبروا مـع جـنود اهلل فـي عـسكر الـحق فـان اهلل قـد كـان مـعكم عـلى الـحق بـالـحق 
نــصيراً وال تــتبعوا أهــوائــكم بــعد مــا جــاءكــم مــن ربــكم فــي هــذا الــكتاب عــلى شــأن الــذكــر بــالــحق الــقوّي مــبيناً 
اتـــقوا يـــا عـــباد اهلل مـــن يـــوم يـــنادى فـــيكم عـــبدنـــا عـــلى كـــلمة الـــتكبير بـــالـــحق عـــلى الـــحق فـــي صـــوت مـــن الـــحق 
ضــعيفاً يــا أهــل الــعالــية قــومــوا عــن مــقاعــدكــم الــقدس فــان الــذكــر األكــبر قــد أراد املــشيء فــي ارض مــعرفــتكم 
وهـو املـنادى عـن قـبل اهلل الـعليّ وهـو اهلل كـان عـزيـزاً حـكيماً يـا عـباد الـرحـمن ان اهلل قـد أوحـى الـيّ فـي خـط 
الــبيضاء مــن مــطلع الــصبح انــى انــا اهلل الــذي ال الــه اال انــا اســمعوا نــداء نــفسي األكــبر هــذا مــن ربــكم اهلل 
مـولـى الـحق فـانـه قـد كـان بـالـعاملـني مـحيطاً فـما مـن نـفس قـد جـاء بـالـقميص املحـمرة مـن أقـمص الـباب عـلى 
وجـه فـؤاده اال وقـد ارتـدت بـاهلل عـينيه عـلى الـحق بـالـحق بـصيراً هـنالـك يـنظر الخـلق بـطرف الـقميص وال يـشير 
الــى اهلل الــحق بــشيء فــحينئذ قــد كــان مــن أهــل الــباب حــول الــنار مــكتوبــاً وهــو اهلل كــان بــكل شــيء شــهيداً 

وان اهلل قد كان بالعاملني عليماً.
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سورة (القتال)
بسم اهلل الرحمن الرحيم

قــال ألــم اقــل لــكم انــى اعــلم مــن اهلل مــا ال تــعلمون. املــس. يــا أيــها الــناس اجــيبوا داعــي اهلل بــالــحق واجــمعوا 
عـــلى كـــلمة األكـــبر حـــول الـــذكـــر فـــان اهلل قـــد جـــعله فـــي أم الـــكتاب مـــنّا عـــلى الـــحق بـــالـــحق مـــحتومـــاً فـــاقـــتلوا 
املشـركـني اال فـي أربـعة مـن أشهـر الحـرام فـاذا انسـلخ األشهـر املـعلومـات فـاقـتلوا املشـركـني حـيث وجـدتـموهـم 
وخــذوهــم واحــصروهــم عــلى الــحق فــسوف تجــدون أعــمالــكم عــند اهلل كــالً فــي مُــلِك عــلى ارض الــعدن محــموداً 
وان كـان احـد مـن املـؤمـنني اسـتجارك فـأجـره حـتى يسـتمع مـن كـالم اهلل فـي هـذا الـكتاب فـاذا قـد كـان حـكمه 
فــي أم الــكتاب مــقضياً ومــا جــعل اهلل للمشــركــني عهــداً عــند شــيعتنا بــالــورود الــى الــبلد الحــرام أولــئك كــفار ال 
يــؤمــنون بــاهلل وبــآيــاتــه وهــو اهلل كــان عــلى كــل شــيء شــهيداً يــا أيــها الــحبيب حــرّض املــؤمــنني عــلى الــقتال ان 
يـكن مـنكم عشـر رجـال صـابـرون يـغلبوا بـاذن اهلل الـفاً وان اهلل قـد يـقّويـهم بـدعـائـنا قـوة عـلى الـحق بـالـحق مـن 
لـدى الـباب عـظيماً أولـئك الـذيـن قـد خـلق اهلل قـلوبـهم مـن زبـر الحـديـد ومـا مـن نـفس اال وقـد جـعل اهلل فـيه قـوة 
مـن أربـعني رجـال الـذيـن هـم قـد كـانـوا عـلى االرض شـجاعـاً وعـلى الـحق قـويـاً اصـبروا يـا أهـل الـصبر فـان اهلل 
مــعكم فــي ذلــك الــباب عــلى الــحق بــالــحق رقــيباً لــن تــنالــوا الــبّر حــتى تــنفقوا أنــفسكم ألنــفسنا فــي ســبيل اهلل 
الــعلى عــلى الــحق الــقوى انــفاقــاً وال يحــزنــكم الــشيطان نــجويــه فــان اهلل مــعكم قــد ســد ســبيله لــلذيــن يــتوكــلون 
عـليه وان اهلل قـد كـان بـعباده املـؤمـنني بـصيراً فـال يـغرنّـكم الـعلم بـاهلل فـي ذلـك الـكتاب عـلى غـير الـحق غـروراً 
فـــاقـــتلوا املشـــركـــني فـــي ســـبيل اهلل حـــيث اذن اهلل لـــكم مـــن لـــسان الـــباب وال تـــعرضـــوا عـــن أمـــر اهلل فـــانـــكم ان 
أعـــرضـــتم ال تـــملكون عـــلى الـــحق بـــالـــحق شـــيئاً ولـــن تجـــدوا فـــي يـــوم الـــقيامـــة مـــن دون اهلل الـــعليّ عـــلى الـــحق 
الـوفـيّ ظـهيراً وان اهلل يـدافـع عـن الـذيـن آمـنوا كـلمة الشـرك وان اهلل ربـكم الـرحـمن ال يـحب كـل خـّوان الـذي قـد 
كــــان فــــي أم الــــكتاب كــــفوراً وان الــــذيــــن قــــد خــــرجــــوا مــــن ديــــارهــــم بــــغير اذن اهلل فــــقد ابــــطلُوا مــــن غــــير الــــعلم 
أعـمالـهم ومـا قـرؤا مـن عـلم الـكتاب حـرفـا خـفيفاً ولـوال دفـع اهلل الـناس بـعضهم بـبعض عـلى الـحق بـالـحق لـقد 
غــيرت أنــفس املــؤمــنني وال يــذكــر اســم اهلل عــلى بــاب الــذكــر احــٌد عــلى الــحق الــوفــي وهــو اهلل كــان بــعباده عــلى 
الـحق خـبيراً وان اهلل قـد كـتب عـليكم بـالـحق ان مـكنتم عـلى االرض ان تـقيموا الـصالة واتـوا الـزكـوة وتـقاتـلوا 
مــع املشــركــني فــي ســبيل اهلل عــلى الــحق الــخالــص رغــبة الــى ديــن اهلل الــعلى وكــان اهلل عــزيــزاً حــكيماً يــا أيــها 
املــــؤمــــنون جــــاهــــدوا فــــي اهلل حــــق جــــهاده وكــــونــــوا لــــلديــــن نــــصراء قــــوامــــني وان اهلل قــــد اجــــتباكــــم وهــــو ولــــيكم 
واعــتصموا بــحبل اهلل األكــبر عــلى الــحق بــالــحق الــقوى جــميعاً وهــو اهلل قــد كــان عــزيــزاً محــموداً وان اهلل قــد 
قــدر مــن املــؤمــنني رجــاال صــدقــوا بــما قــد عهــدنــا عــليهم فــمنهم مــن قــضى نــحبه ومــنهم مــن يــنتظر ولــن تجــدوا 
لــحكم اهلل ربــك عــلى الــحق بــالــحق تــبديــالً وكــفى اهلل املــؤمــنني الــقتال وكــان اهلل بــأنــفسكم فــيما اكتســبتم عــلى 
الــحق بــالــحق عــليماً ونــصيراً ومــا كــان ملــؤمــن وال مــؤمــنة اذا قــضى اهلل أمــرا مــن لــسان الــباب ان يــكون لــهم 
الـخيرة مـن أهـوائـهم وكـان اهلل عـزيـزاً قـويـا ان الـذيـن يـطيعون اهلل فـي ذكـرنـا ويـخشون اهلل وال يـخشون أحـدا 
اال اهلل فـكفاهـم اهلل عـلى الـحق بـالـحق وكـان اهلل عـلى كـل شـيء قـديـراً ألـيس اهلل بـكاف عـبده وكـفى بـاهلل عـلى 
الــحق بــالــحق حــسيباً يــا أيــها الــناس اتــقوا اهلل فــي يــوم يــنادى الــذكــر مــن قــبل اهلل فــيكم مــضطّر عــلى األمــر 
شــديــداً فــاجــتمعوا عــن الــركــن وطــوفــوا بــالــبيت مــوحــداً هلل الــعلى وهــو اهلل كــان عــليا كــبيراً وال تحــرمــوا أنــفسكم 
عـما قـد قـدر اهلل لـكم فـي أم الـكتاب فـي هـذا الـباب الـعلى مـحفوظـاً وال تـختاروا ألنـفسكم العجـل مـن دون اهلل 
ان كـنتم تـفعلون كـما قـد فـعلوا مـن قـبلكم فـلن تجـدوا يـوم الـقيمة مـن دون اهلل الـعلى عـلى الـحق بـالـحق ظـهيراً 
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ولـــن تجـــدوا فـــي يـــوم الـــغاشـــية مـــن دون اهلل الـــعلي عـــلى الـــحق بـــالـــحق ولـــياً واعـــلموا ان اهلل قـــد كـــتب عـــليكم 
الــقتال عــلى الــحق بــالــحق أمــرا عــلى األمــر بــما قــد قــدر اهلل فــي أم الــكتاب شــديــداً وان الــذيــن يــقاتــلون فــي 
ســـبيل اهلل ال يـــخافـــون اال مـــن اهلل الـــحق عـــلى الـــحق بـــالـــحق وكـــان األمـــر فـــي شـــأن املـــؤمـــنني عـــند اهلل الـــعلى 
مــقضياً وان اهلل قــد اشــترى مــن املــؤمــنني أنــفسهم بــان لــهم فــي ذلــك الــباب نــفسا الــذي قــد كــان بــالــحق عــلى 
الـحق محـموداً وان الـذيـن يسـتشهدون فـي سـبيلنا فـسوف يـلقون اهلل ربـهم فـي جـنة الخـلد مـرضـيا ومسـروراً 
واذا نــادى املــنادى فــي الــقتال فــأجــيبوا اهلل وذكــره فــانــا نــحن نــؤيــدكــم بــنصر لــم تــروه واســرعــوا الــى رضــوان 
اهلل األكـبر وال تـسكنوا فـي الـحيوة الـباطـلة الـفانـية فـان هـذا الـباب األكـبر عـند اهلل الـحق قـد كـان خـير مـآبـا يـا 
معشـر املـؤمـنني فـاسخـروا الـبالد وأهـلها لـديـن اهلل الـخالـص وال تـقبلوا مـن الـكفار جـزيـة فـان الـديـن هلل فـي أم 
الـكتاب هلل الـحق قـد كـان عـلى الـحق بـالـحق مـكتوبـاً يـا أيـها املـؤمـنون ولـئن مُــتُّم فـي سـبيل اهلل او قُــتلتم بـاذن 
الــذكــر إللــى اهلل بــارئــكم تحشــرون وهــو الــغنى الــقديــر وكــان اهلل بــكل شــيء عــليماً يــا أهــل االرض قــاتــلوا فــي 
ســبيل ذكــر اهلل الــعلى عــلى الــذيــن يــقاتــلونــكم وال تــعرضــوا عــند الــبحبوحــة الحــرب مــن بــحبوحــة الــحق وكــونــوا 
لـديـنه بـاهلل الـحق نـاصـراً صـبوراً يـا قـرة الـعني قـل لـلمؤمـنني ألـم أوح الـيكم فـي كـتاب الـذكـر انـى ألعـلم مـن اهلل 

في حق الذكر األكبر وكلمتنا ما ال يعلم شيء وان اهلل قد كان على كل شيء قديراً.
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سورة الجهاد
بسم اهلل الرحمن الرحيم

قــالــوا يــا أبــانــا اســتغفر لــنا ذنــوبــنا انــا كــنا خــاطــئني. املــعق. يــا أهــل االرض فــاســتمعوا نــدائــي فــالــحق بــالــحق 
يـقول لـو يـعلمون الـناس مـما قـد اعـد اهلل لـهم فـي سـبيل هـذا الـذكـر لـن يـقبلوا ألنـفسهم ارض الـدنـيا ومـا فـيها 
ولــو خــلق اهلل لــهم ســبعة آالف بــمثلها مــن دون أمــره اال ان اهلل لــهو الــحق ومــا مــن دونــه لــهو الــباطــل وان اهلل 
قـد اعـد للمسـتشهديـن فـي سـبيله جـناتـا عـلى الـحق بـالـحق كـبيراً ال تجـدون فـيها ذكـراً اال ذكـر اهلل الـخالـص 
ولــكم فــيها أزواج مطهــرة ومــا تشــتهى أنــفسكم ومــا ال تــحيط بــه أوهــامــكم فــضال مــن اهلل عــليكم وان ذلــك لــهو 
الـــفضل الـــعظيم فـــي كـــتاب اهلل الـــذي قـــد كـــان بـــأيـــدي الـــذكـــر مـــن مـــداد الحـــمراء مـــكتوبـــاً يـــا أهـــل الـــذكـــر ان 
تــــطيعوا الــــذيــــن كــــفروا يــــردونــــكم فــــي الحــــرب عــــلى األعــــقاب هــــنالــــك ال تــــلومُــــن اال أنــــفسكم وان اهلل قــــد فــــصل 
أحـكامـه عـليكم اتـقوا اهلل وكـونـوا خـير أنـصارا هلل الـفرد محـموداً وان الـذيـن يـجاهـدون فـي سـبيل الـطاغـوت مـا 
قـدر اهلل لـهم فـي اآلخـرة اال مـن الـنار ظـهيراً يـا عـباد الـرحـمن أجـيبوا داعـي اهلل مـن لـدى الـباب قـريـباً واتـقوا 
مـن يـوم يـدعـوكـم بـأنـفسكم وأمـوالـكم عـلى الـحق بـالـحق وحـيداً وان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء قـديـراً وهـو اهلل 
كـان بـكل شـيء عـليماً وان اهلل ولـيّ املـؤمـنني افـتبتغون مـن عـند غـير اهلل الـفضل فسـبحان اهلل الـعظيم قـل ان 
الـفضل فـي أيـديـنا نـختص بـه مـن نـشاء ونـنزع عـمن نـشاء وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء قـديـراً يـا جـنود الـحق 
اذا وقــفتم عــلى الحــرب مــع املشــركــني ال تــخافــوا عــن كــثرتــهم فــانــا قــد كــتبنا عــلى قــلوبــهم الــرعــب عــنكم اقــتلوا 
املشـركـني وال تـذروا عـلى االرض بـالـحق عـلى الـحق مـن الـكافـريـن ديّـاراً حـتى طهـرت االرض ومـن عـليها لـبقية 
اهلل املــنتظر واعــملوا هلل الحــميد عــلى ســبيل الــباب محــموداً يــا أهــل االرض اتــقوا اهلل وال تــعرضــوا عــن الــذكــر 
بــعد غــلبة املشــركــني عــليكم فــان اهلل قــد قــدر لــكم بــعد الــغم فــرحــة بــاقــية وال تــظنوا بــاهلل عــلى غــير الــحق ظــن 
الــجاهــلية وال تــقولــوا عــند الــذكــر فهــل لــنا مــن األمــر مــن شــيء ألــم تــعلموا ان األمــر كــله هلل لــوال تــقاتــلون فــي 
ســـبيل الـــذكـــر فـــانـــا قـــد بـــدعـــنا خـــلقا آخـــر يـــقاتـــلون فـــي ســـبيل اهلل الـــحق رجـــاء الـــى ثـــوابـــه واهلل يـــعلم وانـــتم ال 
تـعلمون مـن عـلم الـكتاب شـيئا قـليالً يـا معشـر املـحبني اتـقوا اهلل فـي يـوم قـد قـام الـذكـر عـلى االلـتقاء الجـمعان 
ويـــنادى مـــناديـــه بـــالـــتكبير يـــا أهـــل املـــشعر اســـرعـــوا الـــى اهلل واقـــتلوا الـــذيـــن يـــجعلون الـــكتاب عـــلى هـــياكـــلهم 
فـــوربـــكم إنـــي انـــا الـــكتاب الـــحق وهـــؤالء املشـــركـــون ال يـــعلمون مـــن عـــلم الـــكتاب بـــعضا مـــن الحـــرف قـــليالً وال 
تحسـنب الـذيـن قـتلوا ومـاتـوا فـي سـبيل الـذكـر أمـواتـا اهلل الـحق بـالـحق يـقول هـم أحـياء عـند اهلل ويـرزقـهم اهلل 
مـن لـدنـا لحـماً طـريـاً ومـاء مـن عـني الـكافـور طـهوراً ان الـذيـن يسـتجيبون الـذكـر مـن بـعد نـدائـه ويـنصرونـه الـى 
األجــل املــكتوب أولــئك هــم أصــحاب الــجنة فــيها عــلى حــكم الــكتاب خــالــداً ســرمــداً أبــدا يــا أيــها املــؤمــنون ذروا 
املشـركـني كـافـة وقـولـوا حسـبنا اهلل ونـعم الـوكـيل ونـعم الـذكـر أعـظم الـنصير ظـهيرا واذا قـلت لـلمؤمـنني الـقتال 
رأيـت املـنافـقني يـصدون املـؤمـنني عـنك عـلى غـير الـحق مـن ظـن الـشيطان صـدوراً فـكيف اذا مسـتهم املـصيبة 
مـن عـند الـذكـر بـما قـدمـت أيـديـهم وقـد جـاؤك ويحـلفون بـاهلل الـعلى مـا أردنـا عـلى الـحق اال إحـسانـا وتـوفـيقاً 
اهلل قـد عـلم مـا قـد اخـفت قـلوبـهم مـن الـنفاق بـالـحق واسـتر بـفضلك عـلى الـناس وانـذرهـم عـلى ذكـر اهلل األكـبر 
وأبشــرهــم بــاالســم األعــظم وقــل لــهم عــند وجــوهــهم الــعدل عــلى الــحق الــقوّي بــليغاً لــعلهم يــتذكــرون بــآيــات اهلل 
الـبديـع عـلى الـحق الـوفـي قـليالً وانـهم ملـا ظـلموا عـلى أنـفسهم اعـلمهم بـأن جـاؤك لتسـتغفر لـهم فـوربـك مـا مـن 
نـفس قـد جـائـك بـالـصدق وأنـت تسـتغفر اهلل لـه اال لـوجـدوا اهلل تـوابـا وعـلى الـحق رحـيماً فـال ونـفسك ال يـؤمـنون 
املشــركــون بــك حــتى تــحكم عــلى أنــفسهم بــحكم الــكتاب هــنالــك ال يجــدون ألنــفسهم ظــهيراً مــن دون التســليم 
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تسـليماً وانـا نـحن ملـا كـتبنا عـلى املـؤمـنني ان اقـتلوا أنـفسكم فـي سـبيل هـذا الـذكـر األكـبر هلل ربـكم الـحق مـا 
فـعلوه اال قـليل مـن الـسابـقني الـم تـعلموا ان اهلل قـد جـعل الـفضل فـي هـذا الـصراط وانـا نـقدر مـن لـدنـه عـلى 
املــؤمــنني اجــرا عــلى الــحق بــالــحق عــظيماً يــا أهــل االرض اتــقوا اهلل ربــكم واتــبعوا نــور اهلل الــذي قــد انــزل اهلل 
مـــعي بـــالـــحق فـــانـــه الـــصراط لـــدى الـــرحـــمن وقـــد كـــان فـــي نـــقطة الـــنار مســـتقيماً وان الـــذيـــن يـــتبعون ذكـــر اهلل 
األكـبر فـأولـئك هـم أصـحاب الـجنة فـي أم الـكتاب مـع الـنبيني والـصديـقني والشهـداء والـصالـحني ونـعم الـثواب 
عـند اهلل ونـعم املـقام مـرتـفعاً ذلـك فـضل اهلل األكـبر لـلذيـن يـريـدون اهلل وأولـيائـه بـالـحق عـلى الـحق األكـبر وكـفى 
بــاهلل بــعباده املــؤمــنني عــلى الــحق بــالــحق عــليماً يــا أهــل االرض مــا كــتب اهلل لــنفس مــن مــصيبة اال بــما قــدمــت 
أيـــديـــه بـــالـــبعد عـــن الـــذكـــر واســـئلوا اهلل بـــالـــذكـــر لـــتكونـــوا مـــع املـــؤمـــنني فـــي ســـبيل اهلل الـــعلى شـــهيداً ان الـــذيـــن 
يـقاتـلون فـي سـبيل الـذكـر بـالـحق فـيُقتلون او يـغلبون فـانـا نـحن بـالـحق نـؤتـيهم بـاذن اهلل يـوم الـقيمة أجـرا مـن 
لـدى الـذكـر عـلى الـحق بـالـحق عـظيماً ومـا كـتب اهلل الـقتال عـلى املسـتضعفني مـن الـرجـال وال الـولـدان وال عـلى 
الـــنساء وال عـــلى املـــرضـــى وال عـــلى الـــعمياء وال الـــُصّماء وان اهلل قـــد أراد اليســـر عـــليكم فـــارغـــبوا الـــى الـــحق 
واشـتروا الـجنة بـالـقتل فـي سـبيل الـذكـر وكـونـوا بـاهلل الحـميد راضـيا وصـبوراً وان الـذيـن يـقاتـلون فـي سـبيلك 
هـم األولـياء حـقا فـي كـتاب اهلل وأمـا الـذيـن يـقاتـلون فـي سـبيل الـطاغـوت فـأولـئك هـم أهـل الـنار فـاقـتلوا حـزب 
الـشيطان فـان كـيد الـشيطان قـد كـان فـي حـكم الـكتاب ضـعيفاً يـا أهـل االرض اتـقوا اهلل وال تشـّددوا الـذكـر 
فــي بــحبوحــة الحــرب عــلى الــذكــر الــقليل فــان مــتاع الــدنــيا قــليل وان اهلل كــتب عــليكم فــي اآلخــرة حــسن املــآب 
وهــــو اهلل كــــان عــــلى كــــل شــــيء قــــديــــراً فــــقاتــــل فــــي ســــبيل اهلل فــــان اهلل قــــد فــــرض عــــلى أهــــل املشــــرق واملــــغرب 
نـصرتـك حـتى طهـرت الـبالد ومـن عـليها وان اهلل ربـكم الـرحـمن كـان عـلى كـل شـيء شـهيداً يـا قـرة الـعني ان لـم 
يـنصروك بـعض مـن الـكفار ال تحـزن فـانـي قـد كـنت مـعك عـلى الـحق بـالـحق شـهيداً وان اهلل قـد اعـد لـلكافـريـن 
حـّر الحـديـد وبـأس الـتنكيل شـديـداً يـا أهـل االرض ان كـانـت لـكم الـدار اآلخـرة خـالـصة مـن دون أهـل الـذكـر 
فــارغــبوا الــى اهلل ان كــنتم مــطمئنني بــأنــفسكم بــالــشهادة لــدى الــذكــر وكــونــوا بــاهلل الــعلى راضــياً ومــشهوداً يــا 
أهــل االرض ال تشــركــوا بــاهلل بــشيء واســلموا وجــوهــكم هلل الــذي ال الــه اال هــو فــان الــذيــن يــقتلون فــي ســبيل 
اهلل عــلى اذن الــذكــر فــهم مــحسنون عــلى الــباب وان لــهم أجــرهــم عــند ربــهم وال حــزن ألنــفسهم ومــا قــدر اهلل 
عــليهم فــي يــوم الــقيمة عــلى الــحق بــالــحق خــوفــاً وفــى ذلــك الــباب هــم قــد كــانــوا عــلى الــحق بــالــحق محــموداً يــا 
أهـــل قـــلزم الحـــمراء املـــواج املـــتالطـــم خـــذوا ســـّكان الـــسفن بـــأيـــدي اهلل الـــحق فـــان الـــذكـــر قـــد أراد ان يـــلحقكم 
بــكلمة الــعدل بــاذنــنا وهــو الــنار الــذي قــد كــان فــي قــطب املــاء مــأمــورا يــا بحــر اهلل األكــبر ومــن عــليها اســمعوا 
نــدائــي عــن كــل الــجهات فــي مــركــز املــاء وامــحوا الــجهات بــنفي اإلشــارات فــان اهلل قــد أوحــى الــيّ فــي ذلــك 

النقطة البيضاء انى انا اهلل ال اله اال انا وانى قد كنت بالحق معبوداً.
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قـال سـوف اسـتغفر لـكم ربـى انـه هـو الـغفور الـرحـيم. آملـر. يـا أهـل االرض ال تـقولـوا ملـن يـقتل فـي سـبيل ذكـر 
اهلل الـعلى بـأنـهم كـانـوا عـلى غـير الـحق أمـواتـاً فـوربـكم انـهم األحـياء لـديـنا وانـا لـنوفـينّهم أجـرهـم أحـسن مـما 
كــانــوا يــعملون األحــياء فــي ديــن اهلل الــحق مخــلصاً قــويــاً وانــا نــحن قــد أنــزلــنا عــليك شــهادتــهم قــل انــا هلل وانــا 
إلـيه راجـعون أولـئك عـليهم صـلوات مـن ربـهم ومـغفرة ورضـوان مـن اهلل األكـبر وان اهلل قـد كـتب أسـمائـهم فـي 
الـلوح الـحفيظ بـأيـديـه مـكنونـاً مخـزونـاً فـي حـول الـباب مسـتوراً يـا أيـها املـؤمـنون أنـيبوا الـى ذكـر اهلل فـيكم الن 
اهلل ضــمن الــغفران فــي هــذا الــباب وان اهلل قــد كــان بــكل شــيء شــهيداً وال تحــرمــوا أنــفسكم مــما قــد قــدر اهلل 
لــكم فــي الــكتاب الــى اجــل مــسمى فــاذا جــاء وعــد اهلل ال تــقدرون ألنــفسكم مــن الــخير بــعض مــن الــشيء وقــد 
كــان الــحكم فــي أم الــكتاب مــن اذن الــباب مــقضياً وان هــذيــن الــفرقــانــني لــو كــانــا مــن عــند غــير اهلل لــوجــدوا 
فــيهما عــلى الــحق بــالــحق اخــتالفــاً كــثيراً وان اهلل قــد أمــر بــالــعدل واالحــسان وان ال تــأكــلوا أمــوال الــناس اال 
بـاملـيزان فـان ذلـك حـكم قـد كـان فـي أم الـكتاب مـقضياً وان اهلل قـد كـان بـاملـجاهـديـن حـبيباً وهـو اهلل كـان عـلى 
كـــل شـــيء قـــديـــراً وهـــو اهلل كـــان مـــع املـــؤمـــنني رقـــيباً وهـــو اهلل كـــان بـــكل شـــيء مـــحيطا وان اهلل قـــد كـــان عـــند 
الـعاملـني غـنياً وهـو اهلل كـان بـكل شـيء عـليماً وان عـذاب اهلل قـد كـان لـلقاعـديـن عـظيماً وان اهلل قـد كـتب الـجنة 
لـــعبده عـــلى الـــحق بـــالـــحق وان الـــحكم فـــي أم الـــكتاب قـــد كـــان بـــالـــحق مـــقضياً يـــا قـــرة الـــعني قـــل عـــلى الـــسيد 
الـعزيـز الحسـني الـعلوي ال تـخف فـانـك قـد كـنت لـدى الـباب بـالـحق مـشهوداً اقـتلوا املشـركـني حـيث وجـدتـموهـم 
اال عــند املسجــد الحــرام وحــرم ائــمتكم الــحق وان اجــترحــوا عــلى اهلل بــقتلكم فــاقــتلوهــم فــان ذلــك جــزاؤهــم مــن 
عــند اهلل ربــهم بــما قــد كــانــوا بــآيــات اهلل الــعلى مــن غــير الــحق كــفوراً والــفتنة اشــد مــن الــقتل عــند ربــك فــاقــتلوا 
املشـركـني حـتى ال تـكون فـتنة ويـكون الـديـن كـله فـي هـذا الـباب هلل الـعلى خـالـصاً ونـقياً وانـفقوا فـي سـبيل اهلل 
أمـوالـكم واحـسنوا فـان اهلل قـد كـان مـع املـتقني رقـيباً ومـا تـفعلون مـن خـير اال وقـد وجـدتـموه مـن عـند اهلل فـي 
أم الـــكتاب مـــكتوبـــاً وان اهلل قـــد كـــتب عـــليكم الـــقتال فـــي ديـــنه مخـــلصاً هلل عـــلى الـــحق بـــالـــحق الـــقوى قـــويـــاً أم 
حســبتم ان تــدخــلوا الــجنة بــعد اعــراضــكم عــن الــقتل فــوربــكم لــن يــدخــل الــجنة اال مــن كــان فــي العهــد لــذكــرنــا 
ســـابـــقاً وقـــد كـــان الـــحكم فـــي أم الـــكتاب مـــقضياً واذا نـــادى املـــنادى فـــيكم الـــى الـــقتال فـــاســـرعـــوا الـــى الـــجنة 
فـانـها وأهـلها ملشـتاقـون ألنـفسكم فـسوف تجـدون فـي الـفردوس مـلك اهلل خـالـداً دائـماً عـظيماً يـا أيـها املـؤمـنون 
انـــتم ال تـــعلمون فـــي الـــدنـــيا مـــقامـــاتـــكم الـــتي قـــد قـــدر اهلل لـــكم فـــي الـــجنة الخـــلد فـــوربـــكم اهلل ان اهلل قـــد اعـــد 
للمخـلصني مـنكم روحـاً عـلى الـحق كـبيراً يـا أهـل االرض فـأركـبوا عـلى الـخيل املـسومـة وعـلى الـدواب وامـشوا 
الـى عـسكر الـحق وكـم مـن فـئة قـليلة غـلبت فـئة كـثيرة بـاذن اهلل وعـلى اهلل فـليتوكـل املـؤمـنون وهـو اهلل كـان عـلى 
كــل شــيء قــديــراً وارغــبوا يــا أهــل بــالد الــفارس الــى ذكــر اهلل الــحق واســتبشروا أنــفسنا ألنــفسكم بــالــجنة مــن 
قــبل ان يــأتــي يــوم ال بــيع فــيه وال خــلة وال شــفاعــة ولــقد كــان الــنار فــي ذلــك الــيوم عــلى الــظاملــني مــحيطاً اهلل ال 
الـه اال هـو الـحي الـقيوم لـيس كـمثله شـيء وهـو اهلل قـد كـان بـالـحق مـعبوداً ال تـأخـذه سـنة وال نـوم وال الـه اال 
هـو وهـو اهلل كـان بـكل شـيء عـليماً وانـا نـحن نـشفع يـوم الـقيمة بـاذن اهلل ملـن قـد شهـد بـني أيـدي ذكـرنـا هـذا 
وقـد كـان مـن خـلفائـه عـلى االرض وال يـحيطون بـشيء مـن عـلمنا اال ملـن شـئنا كـما شـاء اهلل فـي عـبده وذكـره 
وسـع نـفسه الـسموات واالرض وال يـؤده حـفظهما وهـو الـعلى فـي كـتاب اهلل بـالـحق وهـو اهلل كـان عـلياً عـظيماً 
ال إكـراه فـي ذلـك الـديـن الـقيّم قـد مـلئت اآلفـاق واألنـفس بـرشـده فـمن يـكفر بـالـطاغـوت ويـؤمـن بـذكـرنـا هـذا فـقد 
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آمـن بـاهلل وبـآيـاتـه وقـد اسـتمسك بـالـعروة الـوثـقى ال انـفصام لـها وهـو اهلل كـان سـميعا عـليماً وانـا قـد جـعلناك 
ولــى املــؤمــنني لتخــرجــهم مــن ارض الــكفر الــى واليــتنا وان الــذيــن كــفروا بــعبدنــا فــقد جــعل اهلل ولــيهم الــشيطان 
وهـــم قـــد كـــانـــوا مـــن أهـــل الـــنار كـــما قـــد خـــلقوا لـــلنار الـــى الـــنار بـــديـــعاً وانـــا نـــحن قـــد فـــضلناك عـــلى كـــثير مـــن 
الـعباد بـاذن اهلل األكـبر فـقاتـل فـي سـبيل اهلل الـحق وانـا قـد صـدقـناك بـاذن اهلل فـي أفـعالـك الـحق ولـو كـشف 
اهلل الـغطاء عـن الـكل مـا يـزيـد عـلى نـصيبك فـي اهلل بـذرة مـن شـيء وهـو اهلل كـان عـليك شـهيداً يـا قـرة الـعني 
كـبر عـلى نـفسك وقـل لـلمؤمـنني طهـروا ثـيابـكم ألنـفسكم الـى يـوم الحـرب فـان اجـل اهلل آلت وهـو اهلل كـان عـلى 
كــل شــيء قــديــراً قــل اذا نــقر فــي الــناقــور فــذلــك يــوم الخــروج وقــد كــان فــي أم الــكتاب ذلــك الــيوم بــالــحق عــلى 
الــحق مــشهوداً وان ذلــك يــوم قــد كــان عــلى املــؤمــنني بــالــحق يــسيراً وان ذلــك يــوم قــد كــان عــلى املشــركــني عــلى 
غـير الـحق عـسيراً قـل انـتظروا عـذاب اهلل األكـبر فـي يـوم الـفصل فـان لـكم الـنار كـلها عـلى الـحق بـالـحق وقـد 
اعـد اهلل عـليها الـباب بـالـحق عـلى الـحق تـسعة وعشـرا يـا مـلئكة الـنار ذوقـوا عـلى هـؤالء املشـركـني ثـمرة الـنار 
مــن الشجــرة الــنار ومــا قــدر اهلل لــهم فــيها نــجاة وال خــروجــا عــلى الــحق بــالــحق دائــماً أبــدا وان لــك جــنوداً مــن 

املالئكة بالحق وان الحق حول الحرب قد كان بالحق على الحق شهيداً.
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فــلما دخــلوا عــلى يــوســف ءاوى إلــيه أبــويــه وقــال ادخــلوا مــصر إن شــاء اهلل آمــنني. العهــل. يــا أيــها املــؤمــنون 
اسجـدوا ربـكم الـذي ال إلـه إال هـو وأدخـلوا السـلم كـافـة واتـكلوا عـلى اهلل فـإن الـذكـر لـحق وهـو اهلل كـان عـلى 
كــل شــيء رقــيبا يــا أيــها املــؤمــنون طهــروا مــن األرض املــقدســة خــبائــثها فــإنــها قــد كــانــت خــالــصة هلل مــن دون 
الـناس واقـتلوا املشـركـني حـيث وجـدتـموهـم بـاذن الـذكـر وال تتخـذوا مـن هـؤالء املشـركـني ولـيا ألنـفسكم ألن اهلل 
قــد شــاء لــهم بــكفرهــم ضــل الــتهم ومــن يــضلل اهلل مــن يــوم قــد قــام الــذكــر بــالــتكبير فــي بــحبوحــة الحــرب عــند 
الـتقاء املجـمعني اال تحـزنـوا وابشـروا بـالـجنة فـال تـعرضـوا عـن اهلل الـحق فـان اهلل قـد كـتب عـلى املـعرضـني فـي 
الـــقيمة نـــاراً كـــبيراً قـــد اشـــتعلت مـــن أنـــفسهم واحـــاطـــت بـــهم ولـــن يجـــدوا الـــيوم ألنـــفسهم مـــن دون اهلل الـــعلى 
ظـهيراً يـا أهـل االرض لـم تـظنون ملـن ألـقى الـيكم السـالم مـن لـدى الـذكـر بـأنـه مـا كـان مـؤمـنا وان اهلل قـد جـعل 
ألـسن املـؤمـنني مـرآتـاً ألفـئدتـهم وان اهلل ربـكم الـحق قـد كـان بـما يـعمل الـظاملـون خـبيراً وان اهلل مـا كـتب عـلى 
املـجاهـد بـمثل الـقاعـد وقـد فـضل اهلل املـجاهـديـن عـلى الـقاعـديـن بـفضل ال يـعلم احـد اال اهلل وان فـضل ربـكم 
الـرحـمن قـد كـان فـي كـتاب اهلل الـعلى عـظيماً يـا أهـل االرض ال يـغرنـكم الـشيطان بـالـقعود عـن الـصعود الـى 
اهلل ربــكم املــعبود فــان مــتاع الــدنــيا بــاطــلة وألجــر اآلخــرة عــند اهلل قــد كــان فــي أم الــكتاب كــبيراً ومــن أراد ان 
يخـرج مـن بـيته مـهاجـرا الـى الـذكـر هلل وحـده فـانـا تـاهلل الـحق نـكتب لـه اجـر اآلخـرة وان اهلل قـد كـان عـلى كـل 
شـيء قـديـراً يـا أهـل االرض حـافـظوا عـلى الـصلوة الـوسـطى مـع الـذكـر األكـبر فـان الـذكـر يـنهيكم عـن الـجبت 
والـطاغـوت ويـدعـوكـم الـى اهلل الـحق وهـو الـعلى وهـو اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيدا يـا أيـها املـؤمـنون اذا 
جـائـكم الـكتاب مـن عـند الـذكـر فـانـقطعوا الـى اهلل الـحق واشـتروا األسـلحة ألنـفسكم لـيوم الجـمع فـان الـقتال 
عـلى املـؤمـنني قـد كـان بـاذن اهلل فـي كـتابـه األكـبر هـذا عـلى الـحق بـالـحق مـوقـوفـاً يـا أيـها الـذيـن آمـنوا مـن يـرتـد 
مـــنكم عـــن هـــذا الـــذكـــر األكـــبر فـــسوف يـــأتـــي اهلل بخـــلق يـــحبونـــه كـــحب اهلل الـــحق أعـــزة عـــلى املـــؤمـــنني الـــذيـــن 
يـــجاهـــدون فـــي ســـبيل اهلل عـــلى خـــط االســـتواء وال يـــخافـــون بـــالـــحق مـــن شـــيء عـــلى الـــحق بـــالـــحق شـــيئا ذلـــك 
فـــضل اهلل األكـــبر يـــؤتـــيه مـــن يـــشاء وهـــو اهلل كـــان عـــلى كـــل شـــيء شـــهيداً يـــا أهـــل االرض اذا نـــادى املـــنادى 
لـلصلوة مـع الـذكـر فـارغـبوا الـى اهلل الـحق فـان اهلل قـد اعـد للمخـلصني مـنكم مـن األجـر مـا ال حـد لـه لـديـه وان 
اهلل قــد زاد ملــن يــشاء مــن فــضله وهــو اهلل كــان عــلى كــل شــيء قــديــراً يــا مــأل األنــوار فــارغــبوا الــى الــرضــوان 
األكـبر وارضـوا عـلى الـقتل فـي سـبيل الـذكـر حـتى تجـدوا مـولـيكم الـحق صـادقـاً فـي الـوعـد وعـلى الـحق بـالـحق 
كــريــماً يــا أهــل االرض فــاقــتلوا املشــركــني بــحكم الــكتاب بــعد اذن الــباب فــسوف يــحكم اهلل بــينكم وبــني الــذكــر 
فـي صـعيد املحشـر عـلى القسـط مـقضياً فـبعزتـى وجـاللـي مـا مـن نـفس قـد قـتل فـي سـبيله اال وقـد وقـع أجـره 
عـلى الـكتاب عـلى الـحق بـالـحق مسـتوراً وانـى ال أضـيع أجـر املـجاهـديـن فـي سـبيل الـحق وانـى قـد أغـرسـت 
بــأيــدي أشــجارا عــلى هــيئة الــبهاء وعــلى األوراق أطــيار مــن دّر الحــمراء يســبحون اهلل فــي الــليل والــنهار وان 
اهلل قــد كــان بــكل شــيء عــليماً وان كــثيراً مــن أهــل الــكتاب يــجادلــونــك بــعد اآليــات كــأنــهم يــساقــون الــى الــنار 
فــاعــرض عــنهم واتــكل عــلى اهلل ربــك انــه قــد كــان بــكل شــيء عــليماً أراد اهلل بــالــذكــر ان يــحقق الــحق ويــبطل 
الـباطـل وان اهلل هـو الـحق وكـان اهلل بـعباده املـؤمـنني خـبيراً يـا أيـها املـؤمـنون ال تسـتغيثون فـي ارض الحـرب 
بـــشيء واتـــكلوا عـــلى اهلل فـــان اهلل قـــد كـــتب عـــلى نـــفسه بـــالـــحق نـــصرتـــكم وأمـــر اهلل بـــالـــحق مـــن املـــالئـــكة آالفـــا 
بـالـنزول لـنصرتـكم قـولـوا ان الـنصر كـله بـيد اهلل وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء قـديـراً وانـا نـحن قـد انـزلـنا عـليكم 
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مــن الــسماء مــاء طــهوراً لــتذهــبوا عــن نــفوســكم أهــواء الــشيطان ولتشــربــوا بــذكــر الــشهيد األكــبر هــذا شــرابــا 
بـــارداً هـــنيئاً وانـــا نـــحن نـــأمـــر املـــالئـــكة بـــان ألـــقوا الـــرعـــب فـــي قـــلوب املشـــركـــني واثـــبتوا املـــؤمـــنني عـــلى الـــصراط 
الــخالــص بــالخــط الــواقــف مــن األلــف الــقائــم مســتقيماً يــا مــالئــكة اهلل فــاضــربــوا عــلى أعــناق هــؤالء املشــركــني 
بــاذن اهلل ألنــهم قــد شــاقــوا الــذكــر بــالــكذب وأولــئك هــم أصــحاب الــنار قــد كــانــوا عــلى الــحق بــالــحق مــكتوبــا يــا 
أيـها املـؤمـنون اذا لـقيتم املشـركـني فـي ارض الحـرب فـال تـولـوهـم األدبـار ومـن يـولـهم عـلى غـير الـحق فـقد بـاء 
بـغضب مـن اهلل وقـد كـان مـأويـه جـهنم وبـئس الـنار مـصيراً ومـا أردت اذ أردت ولـكن اهلل قـد أراد قـل لـلمؤمـنني 
انـتم ال تـقاتـلون املشـركـني ولـكن اهلل قـد قـتلهم بـقدرتـه وهـو اهلل كـان بـكل شـيء مـحيطاً يـا مـال األنـوار اسـمعوا 
نـــداء اهلل مـــن حـــول الـــعرش انـــى انـــا اهلل الـــذي ال الـــه اال هـــو فـــما مـــن نـــفس قـــد قـــتلت فـــي ســـبيل هـــذا الـــنفس 
األكـبر اال نـكتب لـه قـتل األنـفس فـي سـبيل اهلل الـحق عـلى الـحق بـالـحق جـميعاً فـارغـبوا الـى ثـواب اهلل األكـبر 
وأطــيعوا الــذكــر لــدى الــتكبير وان اهلل ربــكم الــرحــمن كــان بــكل شــيء عــليماً ان شــر الــدواب عــند اهلل فــي أم 
الـكتاب الـصم الـبكم الـذي اذا سـمع هـذه اآليـات لـم يـتعقل ويـظن بـالـذكـر األكـبر كـذبـاً عـلى غـير الـحق غـروراً 
يــا مــال املــؤمــنني أجــيبوا اهلل فــي نــداء الــذكــر مــن عــندي فــان اهلل يــحول بــني املــرء ونــفسه وان اهلل قــد كــان عــلى 
كــل شــيء رقــيبا يــا أهــل االرض ال تــخونــوا اهلل والــذكــر فــانــكم اذا فــعلتم لــتخونــوا أنــفسكم وان اهلل هــو الــغنى 
ذو الـــرحـــمة ومـــا األمـــوال وال األوالد فـــيكم اال فـــتنة ألنـــفسكم فـــاتـــقوا اهلل فـــان الحشـــر الـــى اهلل الـــعلى قـــد كـــان 
عـلى الـحق بـالـحق مـكتوبـاً يـا أهـل الـنعيم اسـمعوا مـن هـذه الـورقـة املـخضرة املـنبتة مـن الشجـرة اإللـهية الخـلد 
فـي صـدر الـذكـر هـذا عـلى اسـم اهلل األكـبر انـى انـا اهلل ال الـه اال انـا الـعلى وانـى قـد كـنت بـالـعاملـني عـليماً يـا 
أهـــل املـــقام ادخـــلوا مـــصر االحـــديـــة ان شـــاء اهلل فـــان يـــوســـف عـــلى عـــرش الـــفؤاد قـــد كـــان بـــالـــحق عـــلى الـــحق 
مسـتويـا مسـتوراً وفـى قـطب الـنار قـد كـان مـشهوداً الـهم ربـنا ان أبـى قـد مـات بـالـحق ولـم يـرنـي عـلى الـكلمة 
األكـبر فـإلـهمُه يـا مـوالي امـرى فـي مـقعده مـع مـالئـكة الـعرش وثـبته عـلى الـكلمة األكـبر بـجودك واكـتب اسـمه 
مـع الـذيـن قـد كـانـوا فـي قسـطاس الـذكـر مـن حـول الـباب محـموداً واكـتب الـلهم عـليه وعـلى أمـي مـا أنـت أهـله 
انـك أهـل الـجود بـالـحق وانـك قـد كـنت عـلى كـل شـيء قـديـراً يـا قـرة الـعني قـل عـلى أبـويـك بـاذن اهلل وعـلى أهـل 
الـباب ادخـلوا ارض املـصر ان شـاء اهلل بـالـحق لـتكونـن عـن الـنار بـالـحق مـأمـونـا وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء 

شهيداً.
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(101)

سورة العبادة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ورفــع أبــويــه عــلى الــعرش وخــّروا لــه سجــداً وقــال يــا أبــت هــذا تــأويــل رؤيــاى مــن قــبل قــد جــعلها ربــى حــقا وقــد 
أحــسن بــي اذ اخــرجــنى مــن الــسجن وجــاء بــكم مــن الــبدو مــن بــعد ان نــزغ الــشيطان بــيني وبــني اخــوتــى ان 
ربـى لـطيف ملـا يـشاء انـه هـو الـعليم الـحكيم. الـم. اهلل الـذي ال الـه اال هـو وهـو اهلل كـان بـكل شـيء مـحيطا يـا 
قـرة الـعني فـاذا يـمكرك الـذيـن أشـركـوا بـاهلل فـي أمـرك فـاعـرض عـنهم فـانـا قـد حـكمنا يـوم الحشـر بـالـنار األكـبر 
وان اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء شــهيداً فــسوف يــقول املشــركــون الــلهم ان كــان هــذا الــذكــر لــحق مــن عــندك 
فــانــزل عــلينا مــن الــسماء عــلى الــحق بــالــحق عــذابــاً حــتى نــشاهــده قــد لــعنهم اهلل بــكفرهــم ألــم يــعلموا مــا كــان 
اهلل لــيعذبــهم وان الــصراط األكــبر فــيهم والحــني مــا هــم يســتغفرون الــى اهلل وان اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء 
قــديــرا وان الــذيــن هــاجــروا مــع الــذكــر لــلجهاد األكــبر قــد قــدر اهلل لــهم مــولــيهم الــحق مــتاع الــحسن مــن الــدنــيا 
وألجـــر اآلخـــرة عـــند اهلل الـــكبير فـــي أم الـــكتاب بـــالـــحق عـــلى الـــحق قـــد كـــان فـــي هـــذا الـــباب مـــحفوظـــا يـــا أيـــها 
املــؤمــنون قــاتــلوا املشــركــني كــافــة بــعد اذن الــذكــر حــتى يــكون الــديــن كــله هلل وحــده وان انــتهوا فــان اهلل ربــكم 
الــحق قــد كــان بــما يــعملون خــبيراً يــا أيــها الــذيــن آمــنوا اذا لــقيتم فــئة مــن الــكفار ثــبتوا أفــئدتــكم بــلقاء اآلخــرة 
ونـــعيمها واذكـــروا اهلل واتـــكلوا عـــليه وان اهلل هـــو الـــحق قـــد كـــان غـــالـــباً عـــلى أمـــره ولـــكن الـــناس ال يـــقرون مـــن 
الـكتاب بـعضا مـن الحـروف مـكتوبـا وأطـيعوا الـذكـر فـي األمـر وال تـنازعـوا فـي أمـر لـدى طـلعته لـيذهـب الـريـح 
مــن أنــفسكم واصــبروا فــان اهلل هــو الــحق وكــان اهلل مــع الــصابــريــن رقــيباً يــا أيــها املــؤمــنون ال تــكونــوا كــالــذيــن 
خــرجــوا مــن ديــارهــم لــنصرة الــحق فــاذا بــلغوا يــصدهــم الــشيطان عــن ســبيل اهلل ويــقولــون ال غــالــب لــنا الــيوم 
فـلما يـنظرون الـى الـفئة املشـركـة مـنكصاً عـلى الحـرب يـقولـون عـلى الـحق انـا نـحن قـد نـرى الـحق مـا ال تـرون 
انــا نــخاف اهلل رب الــعاملــني كــثيراً أولــئك يــنظرون الــى املــلئكة كــيف يــضربــون وجــوهــهم بــالــسيف قــضى األمــر 
وقـد كـان األمـر فـي أم الـكتاب مـقضياً وانـا ال نـغير عـلى قـوم بـشيء مـن الـنعمة اال وقـد سـبقت األنـفس مـنهم 
بـالـتغيير آلالئـنا فـذوقـوا عـذاب الـسعير ان ربـكم اهلل الـحق قـد كـان قـويـاً شـديـداً فـسوف اهـلكنا الـظاملـني بـمثل 
آل فـرعـون بـالـعدل عـلى اشـد الـعذاب وبـأس الـتنكيل كـبيرا ان شـر األنـفس عـند اهلل املـنّكث بعهـده بـعد العهـد 
واملــنتقض المــره بــعد األخــذ مــن أمــره وان اهلل قــد كــان عــن الــعاملــني غــنياً مــن شــاء بــشيء فــقد شــاء بــالــحق 
لـنفسه وان الـعزة هلل وألولـيائـه قـد كـان بـالـحق عـلى الـحق فـي أم الـكتاب مـكتوبـا وال تحـزن بـظن املـكذبـني فـي 
مــحضرك واتــكل عــلى اهلل انــه هــو الــسميع وهــو اهلل كــان عــزيــزاً عــليماً يــا أهــل االرض مــا تــنفقون مــن شــيء 
فــي ســبيل اهلل الــحق اال وقــد وجــدتــموه عــلى أيــدي الــحفّاظ مــحفوظــاً وان كــثيراً مــن الــناس مــا يــريــدون الــحق 
اال بــالخــدعــة فــان حســبك هــو اهلل الــذي ال الــه اال هــو وهــو الــذي قــد أيــدك بــكلمته وهــو اهلل كــان عــزيــزاً حــكيماً 
اهلل قـد ألّـف بـني املـؤمـنني لـذكـرك وهـؤالء لـن يسـتطيعوا بـشيء مـن األمـر ان الـحكم اال هلل الـحق وهـو اهلل كـان 
عــزيــزاً حــكيماً يــا قــرة الــعني حســبك اهلل ومــالئــكته ومــن اتــبعك مــن املــؤمــنني قــليال حــرض املــؤمــنني عــلى الــقتال 
فــي بــني ايــديــك فــان اهلل قــد ضــمن لــهم الــجنة بــالــحق وان وعــد اهلل قــد كــان عــلى العهــد األكــبر فــي أم الــكتاب 
مــفعوال يــا أيــها املــؤمــنون لــم تــخافــون مــن الــقتل فــان اهلل هــو الــحق مــعكم أيــنما كــنتم فــارغــبوا الــى ثــواب اهلل 
األكــبر ولــقاء ربــكم الــحق فــان دار اآلخــرة قــد كــان عــند اهلل ربــكم الــرحــمن محــموداً ان الــذيــن امــنوا وهــاجــروا 
مــع الــذكــر وجــاهــدوا بــأمــوالــهم وأنــفسهم فــي ســبيل اهلل فــأولــئك هــم قــد كــانــوا عــلى العهــد األكــبر وأصــحاب 
الــجنة خــالــدا أبــدا عــلى الــحق بــالــحق مــكتوبــاً ومــن املــؤمــنني بــعضهم أولــياء لــبعض عــلى مــيثاق الــذكــر واتــقوا 
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اهلل عـلى الـنقض فـان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء شـهيداً وان اهلل قـد كـتب لـلمؤمـنني املـهاجـريـن مـغفرة الـذكـر 
والــرضــوان األعــظم بــحكم الــكتاب مــقضياً وانــا نــحن قــد قــدرنــا لــألرحــام بــعضها عــلى بــعض حــق مــن بــعض 
عــما قــدر اهلل فــي أم الــكتاب مســطوراً هــذا كــتاب مــن اهلل الــى الــذكــر بــالــحق اال تــقتلوا املشــركــني فــي أربــعة 
أشهـر لـيعلم الـناس حـرمـة الـذكـر بـعد الـكتاب وان اهلل كـان بـاملـؤمـنني رؤفـاً يـا أهـل الـكتاب ال تـقتلوا املشـركـني 
فــي الشهــر الحــرام وال فــي الــكعبة بــيت الحــرام وال فــيما انــهيكم الــذكــر بــعد الــكتاب وان اهلل قــد أراد الــعدل 
بــالــحق عــليكم وانــتم ال تــعلمون مــن عــلم الــكتاب شــيئاً قــليالً يــا أيــها املــؤمــنون مــا نــزل اهلل آيــة فــي الــكتاب وال 
فــي اآلفــاق اال لــيعلموا بــالــحق ان الــذكــر لــحق مــن عــند اهلل وهــو اهلل قــد كــان بــكل شــيء عــليماً يــا أهــل الــذكــر 
كــونــوا هلل مــؤمــنا وبــقضائــه عــلى الــحق راضــياً فــان اهلل قــد قــدر لــكل نــفس ذقّــاً مــن املــوت ومــا كــان لــحكم اهلل 
الـــحق عـــلى الـــحق بـــالـــحق مـــرّداً يـــا أهـــل االرض فـــوربـــكم الـــحق الـــذي ال الـــه اال هـــو مـــا ابـــقى اهلل لـــنفس بـــعد 
الــذكــر حــجة فــكونــوا بــاهلل الحــميد عــلى الــحق الــوفــي صــبوراً يــا أيــها املــؤمــنون ان انــتم فــي دعــويــكم لــلفرج 
األكـبر عـلى الـحق مسـتقيمون فـاتـبعوا هـذا الـذكـر األكـبر بـالـحق فـان الـناصـر فـي امـره كـالـناصـر فـي امـرى 
وان اهلل قـــد كـــان بـــكل شـــيء خـــبيراً يـــا أيـــها املـــؤمـــنون اذا اذن الـــذكـــر الـــحق بـــالـــحق فـــارغـــبوا الـــي يـــوم الـــحج 
األكــبر وال تــعرضــوا بــشيء مــن أمــر الــحق فــان اهلل ومــلئكته ورســله بــريــئون عــن املــعرضــني وان اهلل هــو الــحق 
وان الـــذكـــر لـــعليّ هـــذا وهـــو الـــحق عـــلى الـــصراط الـــقيم قـــد كـــان مـــعروفـــاً ومـــا قـــدر اهلل للمشـــركـــني عهـــداً بـــعد 
الـكتاب وان اهلل ال يـظلم عـلى الـناس بـشيء فـاذا انسـلخ األشهـر الحـرم فـاقـتلوا املشـركـني عـلى الـديـن الـقيم 
وال تـتبعوا خـطوات الـشيطان فـان اهلل قـد اعـد فـي الـقيمة بـالـحق لـلمعرضـني نـاراً كـبيراً ان هـؤالء األنـفس اذا 
تــابــوا وانــابــوا الــى الــذكــر وأقــامــوا الــصلوة ونــصروا الــحق بــأمــوالــهم وأنــفسهم فــسوف يــغفر اهلل لــهم وان اهلل 
كــان عــلى كــل شــيء رقــيباً ومــا أراد للمشــركــني ان يــعمروا مــساجــد الــذكــر وان اهلل لــغنى عــن الــعاملــني جــميعاً 
وان نــحن نــكتب لــلمؤمــنني ان يــعمروا مــساجــد اهلل بــالــنصرة عــلى الــذكــر افــمن يــنصر الــذكــر كــمن يــعمر بــيتاً 
عـلى الـحق كـال ثـم كـال مـن يـنصر الـذكـر كـمن امـن بـاهلل والـيوم اآلخـر وهـو فـي اآلخـرة عـلى الـرفـرف الـخضراء 
قــد كــان بــالــحق ســاكــنا مــحبوبــاً يــا قــرة الــعني قــل بــاذنــنا وال تــخف فــان كــلمتك لــدى اهلل الــعلى قــد كــان عــلى 
الــحق بــالــحق الــعلى كــبيراً يــا أهــل الــصحو انــظروا الــيّ فــي لــجة املــحو ان اهلل قــد أوحــى الــيّ انــي انــا اهلل 
الـذي ال الـه اال انـا فـلما قـد رفـعت أبـويـك عـلى الـعرش قـد قـلت لـهما خـّروا عـلى الـباب سجـداً محـموداً ألنـه قـد 
كـــان فـــي أم الـــكتاب مـــن أول الـــساجـــديـــن عـــند اهلل الـــعلى مـــكتوبـــا يـــا قـــرة الـــعني قـــل ألبـــويـــك األولـــني الـــنيريـــن 
الـــنوريـــن فـــي الســـر فـــي اآلخـــريـــن مـــن الســـطريـــن األولـــني فـــي االســـمني يـــا أبـــتاه هـــذه ســـر الـــتأؤيـــل مـــن رؤيـــا 
البشــر فــي رؤيــاي الــحق وقــد جــعلها ربــى حــقا وقــد أحــسن اهلل لــشيعتى اذ أخــرجــهم مــن الــسجن بــعد أفــول 
الـــقمر ومـــن بـــعد ان نـــزغ الـــشيطان بـــيني وبـــينهم مـــن دون اإلشـــارة الـــى االرض املـــقدســـة هـــيهنا الحـــمد هلل 

الذي قد ارفع عنهم الحزن بقدرته كما يشاء ملا يشاء انه هو العليم وهو اهلل كان عزيزاً حكيماً. 
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(102)

سورة القتال
بسم اهلل الرحمن الرحيم

رب قـد اتـيتنى مـن املـلك وعـلمتني مـن تـأويـل األحـاديـث فـاطـر الـسموات واالرض انـت ولـيّ فـي الـدنـيا واآلخـرة 
تـوفـني مسـلما والـحقني بـالـصالـحني. كـهيعص. يـا أهـل الـذكـر جـاهـدوا فـي سـبيل اهلل األعـظم هـذا الـذكـر هلل 
الــحق فــان اهلل قــد اعــد لــلمجاهــديــن مــنكم درجــات مــن الــرحــمة وان فــضل اهلل عــن املــجاهــديــن قــد كــان فــي أم 
الــكتاب كــثيراً يــا أيــها املــؤمــنون أفــتحبون الــنساء واألوالد واألمــوال مــن دون الــقتل فــي ســبيل الــذكــر اال ان 
ذكــــر اهلل لــــحق وان الــــدنــــيا مــــؤتــــفكة ومــــا قــــدر اهلل لــــها بــــقاء عــــلى الــــحق دائــــما أبــــدا وان الــــدار اآلخــــرة لــــلذيــــن 
يــريــدون اهلل وأولــيائــه بــاقــية بــبقاء الــرحــمن وان هــذا الــفضل فــضل اهلل األكــبر الــذي قــد كــان فــي أم الــكتاب 
عــظيماً ولــقد نــصركــم اهلل فــي كــثير مــن الــفنت ثــم قــد انــزل اهلل ســكينة الــذكــر عــلى قــلوبــكم لــتكونــن بــاهلل الــعلى 
فــي حــولــي مــن الــباب شــكورا يــا أهــل االيــمان تــاهلل الــحق انــما املشــركــون نــجس فــال تــاذنــوهــم بــالــورود عــلى 
املسجـد الحـرام وال عـلى الـبيت الحـرام اال ان يـؤمـنوا بـاهلل الـذي ال الـه اال هـو واتـبعوا سـبيل الـحق بـالـحق فـي 
الـــقول هـــنالـــك قـــد حـــل الـــدخـــول عـــليهم بـــاذن اهلل وان اهلل قـــد كـــان عـــلى كـــل شـــيء حـــسيباً فـــقاتـــلوا الـــذيـــن ال 
يـــؤمـــنون بـــاهلل وال بـــأولـــيائـــه وال يحـــرّمـــون مـــا حـــرم اهلل وأولـــيائـــه فـــأولـــئك هـــم عـــلى حـــد الشـــرك قـــد كـــانـــوا فـــي أم 
الـكتاب مـكتوبـاً وان كـثيرا مـن الـناس لـيأكـلون أمـوال املـؤمـنني بـالـباطـل ويـكنزون الـذهـب والـفضة ألنـفسهم مـن 
دون نــفس الــذكــر فــي ســبيل الحــرب فــأولــئك هــم بــالــحق قــد كــانــوا مــن أهــل الــتابــوت مــكتوبــاً ان عــدة الــشهور 
عـند اهلل فـي كـتاب اهلل اثـنى عشـر شهـراً وقـدر اهلل مـنها أربـعة أشهـر الحـرم شهـر املحـرم لـنفسك عـلى الـحق 
بـالـحق مـكنونـاً مخـزونـاً وعـلى حـكم اهلل حـكم شهـر اهلل الـعلى قـد كـان بـالـحق مـقضياً يـا أيـها املـؤمـنون قـاتـلوا 
املشــركــني كــافــة كــما يــردون الــذكــر كــافــة وطــيبوا االرض لــلحجة واتــقوا اهلل فــان الــذكــر قــد كــان مــع املــؤمــنني 
حـسيباً واذا قـلت لـلمؤمـنني انـفروا فـي سـبيل اهلل الـخالـص أثـقالـهم االرض بـزيـنتها افـترضـون بـالـحيوة الـدنـيا 
مـن الـذكـر األكـبر مـالـكم ال تـتدبـرون الـفرقـان عـلى الـحق بـالـحق تـنزيـالً وان اهلل قـد أيـد بـذكـره عـلى مـن يـشاء 
مـن عـباده وان الـثانـي مـن االثـنني قـد كـان كـافـرا فـي الـنار وقـد جـعل اهلل الـكلمة الـخبيثة الـسفلى وكـلمة اهلل 
هــي الــعليا وان اهلل قــد كــان عــلى الــحق غــالــبا عــلى امــره وان اهلل قــد كــان بــكل شــيء عــليما يــا أيــها املــؤمــنون 
تـاهلل الـحق لـو تـعلمون مـا اعـلم فـي حـق هـذا الـذكـر لـن تـدبـروا مـن الـقتل فـي بـني أيـديـه بـالـحق اال ان مـلك اهلل 
فـي اآلخـرة عـند اهلل قـد كـان عـلى الـحق بـالـحق كـبيراً واذا يسـتأذنـك املـؤمـنون عـلى الـقعود فـقل ان عهـدي عـند 
اهلل لــحق وهــو اهلل كــان عــليماً عــظيماً يــا أيــها املــؤمــنون ال تنســبوا الــفعل الــى اهلل وال الــى أنــفسكم فــان املــلك 
مـتفردة فـي أيـديـه بـالـحق قـولـوا لـن يـصيبنا اال مـا كـتب اهلل لـنا بـالـحق فـهو مـولـينا وهـو اهلل قـد كـان عـلى كـل 
شــيء رقــيبا وان هــذا إلحــدى الــحسنيني فــي أم الــكتاب قــد كــان حــول الــناس مســطورا يــا أيــها املــؤمــنون لــو 
تـنفقوا خـزائـن االرض فـي سـبيل اهلل مـن دون عهـد الـذكـر لـن يـقبل اهلل لـكم مـن شـيء وانـتم فـي يـوم الـفصل 
عـلى الـنار قـد كـنتم وارداً وبـئس الـنار مـوروداً وال تـعجبوا عـن كـثرة األمـوال واألوالد فـي املشـركـني فـان اهلل قـد 
أراد ان نــعذبــهم فــي الــحيوة الــدنــيا وفــى اآلخــرة وقــد اعــد اهلل لــهم عــلى الــحق بــالــحق عــذابــاً عــظيماً قــد فــرح 
املشـركـون بـأمـوالـهم عـلى خـالف ذكـر اهلل األكـبر فـي أنـفسهم وكـرهـوا ان يـجاهـدوا فـي سـبيل الـذكـر بـالـحب 
وقــد جــمعوا عــلى الحــرب الظــهار الشــرك بــاهلل فــي أنــفسهم لــلذكــر مــن دون الــحق خــفياً قــل لــهؤالء املشــركــني 
فـوربـكم ان الـنار مـن الـنار عـليكم اشـد حـرا مـن فـعل الشـرك فـي سـبيل الـذكـر فـانـتظروا فـان اهلل قـد كـان مـع 
الــعاملــني شــهيداً وان الــذيــن ال يخــرجــون مــع الــذكــر ويــقعدون مــع الــقاعــديــن فــي الــنار ويــردون الــكتاب والــذكــر 
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لــن يــقبل اهلل حــجتهم وان مــات نــفس مــنهم فــال تــصل عــليه وال تــقم عــلى قــبره فــانــه قــد كــان مــن املشــركــني فــي 
هـذا الـكتاب مـكتوبـاً يـا أهـل االرض ال تـعجبكم الـكثرة مـن األمـوال واألوالد فـي بـعض مـن الـكفار فـان اهلل قـد 
قـسم عـلى الـحق بـالـحق لـو ان الـدنـيا عـند اهلل لـه قـدر فـي بـعض الـشيء لـن يـنالـوا الـكافـرون شـربـة مـن املـاء 
وان اهلل قــد أراد ان يــعذبــهم فــي الــدنــيا واآلخــرة وهــو اهلل كــان بــكل شــيء عــليما يــا قــرة الــعني اذا جــاء األمــر 
مـن عـندي فـادعـو الـناس الـى الـقتال فـان اهلل قـد اخـزن لـيومـك رجـاال كـالـجبال فـي الـقوة وان هـؤالء قـد كـانـوا 
فــي أم الــكتاب عــلى اســم ذكــر اهلل الــعلى مــشهوداً واذا جــاء نــفس مــن املــؤمــنني ليســتاذنــك بــالــقعود فــقل ان 
ربـى قـد اعهـد عـليّ بـالـقتال وان اهلل مـا يـقبل مـن احـد عـذرا اال مـن الـضعفاء مـنكم فـارغـبوا الـى الـجنة األكـبر 
فــان الــدنــيا فــانــية وان الــدار اآلخــرة عــند اهلل الــقديــم قــد كــان عــلى الــحق بــالــحق فــي أم الــكتاب عــظيماً وان 
يـريـدوا الـفتنة فـاذن لـهم عـلى الـقعود وال تـكلف عـلى ذوى األرحـام اال بـالـرضـاء االقـوم وعـرفـهم بـان كـلمة اهلل 
لـهو األكـبر وان املـجاهـديـن فـي سـبيل اهلل لـقد كـان عـلى الـصراط الـقيم مسـتقيما يـا أهـل االرض تـاهلل الـحق 
مــا انــزل اهلل الــكتاب اال بــالــحق لتشهــدوا حــق الــذكــر بــالــذكــر ولــتنصرنــه عــلى االمــر فــي يــوم الحــرب واعــلموا 
عـــلى الـــحق بـــان اهلل لـــيسئلنكم عـــن امـــره فـــي يـــوم الـــقيامـــة بـــالـــحق املـــشهود وان اهلل قـــد كـــان عـــلى كـــل شـــيء 
شـهيداً وان الـذيـن هـاجـروا مـع الـذكـر لـلجهاد فـقد قـدر لـهم اهلل مـولـيهم الـحق مـتاعـاً مـن الـدنـيا وألجـر اآلخـرة 
عــند اهلل الــكبير فــي أم الــكتاب بــالــحق عــلى الــحق قــد كــان فــي هــذا الــباب مــجعوال يــا أهــل األرض اســمعوا 
نــدائــي مــن فــوق الــعرش انــى انــا اهلل الــذي ال الــه اال انــا فــبعزتــي أقــول مــا مــن نــفس قــد قــتل فــي ســبيل هــذا 
الــذكــر اال وقــد وقــع أجــره عــليّ وان اهلل يــوفــيه عــلى أحــسن الــثواب بــحسن املــآب وان حــكمه قــد كــان فــي أم 
الــكتاب عــلى الــحق بــالــحق مــرفــوعــاً واذا جــاء املــعذرون مــن األعــراب ان تــأذن عــليهم بــالــقعود قــل فــلله الــحجة 
الـبالـغة بـالـحق ومـا وضـع اهلل حـكم الـقتال اال عـن املسـتضعفني مـن الـرجـال وعـن الـذيـن ال يـقدرون ان يخـرجـوا 
فــي ســبيل الــحق وعــلى املــريــض حــق بــان ال يــقام عــلى الــقتل يــفصل اهلل أحــكام الــكتاب عــليكم لــتكونــوا بــاهلل 
الحـــميد شـــكوراً وان اهلل قـــد كـــتب لـــلذيـــن يـــريـــدون الخـــروج مـــع الـــذكـــر لـــنصرة الـــحق ولـــم يســـتطيعوا مـــن عـــدم 
الــقدرة ثــواب املــجاهــديــن وان اهلل قــد كــان بــكل شــيء رقــيباً وان اهلل قــد كــتب لــلسابــقني املــهاجــريــن واألنــصار 
الـذيـن اتـبعوا الـذكـر بـاحـسان التسـليم فـي سـاعـة الـبدء جـنات تجـرى مـن تـحتها األنـهار خـالـديـن فـيها وذلـك 
هــو الــفوز األكــبر وقــد كــان الــحكم فــي أم الــكتاب بــاســم الــباب مــكتوبــاً يــا قــرة الــعني فــاشــتر أنــفس املــؤمــنني 
بــالــجنة فــان اهلل قــد اشــترى أنــفس املــجاهــديــن بــاالســم األكــبر مــن قــبل وان وعــد اهلل قــد كــان فــي أم الــكتاب 
مـفعوال نـعم الـبيع مـع اهلل مـع الـذكـر األكـبر وان عهـد اهلل قـد كـان فـي أم الـكتاب مـسئوال يـا أهـل االرض قـاتـلوا 
عـبدة األصـنام والـالت والـعزى وال تـبقوا عـلى االرض مـن الـكافـريـن عـلى الـحق بـالـحق ديـاراً وان اهلل قـد أراد 
طـــهارة االرض مـــن الـــكافـــريـــن عـــلى الـــحق بـــالـــحق ديـــارا وان اهلل قـــد أراد طـــهارة األرض ومـــن عـــليها لـــنفسه 
الــحق خــالــصاً عــلى عــلم الــكتاب بــالــحق عــلى الــحق قــريــباً وهــو اهلل كــان عــلى كــل شــيء شــهيداً وهــو اهلل قــد 

كان بالعاملني محيطاً وان اهلل قد كان عن العاملني غنياً.
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سورة الحج
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ذلــك مــن أنــباء الــغيب نــوحــيه إلــيك ومــا كــنت لــديــهم اذ اجــمعوا أمــرهــم وهــم يــمكرون. املــع. اهلل الــذي ال الــه اال 
هـو انـزل الـكتاب لـلناس فـيه تـبيان كـل شـيء رحـمة وبشـرى لـقوم يـؤمـنون بـاهلل وبـآيـاتـه عـلى الـحق األكـبر وكـان 
اهلل عـــلى كـــل شـــيء قـــديـــراً وهـــو الـــذي خـــلق االنـــسان مـــن ســـاللـــة الـــطني ويـــنفخ فـــيه روحـــه عـــلى الـــحق لـــيكون 
الـــناس فـــي أم الـــكتاب عـــلى كـــلمة الـــذكـــر الـــعلى مـــذكـــوراً وانـــا نـــحن قـــد أنـــزلـــنا الـــذكـــر فـــي لـــيلة الـــقدر ليشهـــد 
الــناس بــان اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء قــديــراً فــيها يــفرق كــل أمــر الــذي قــد كــان مــن عــند اهلل فــي أم الــكتاب 
مــقضياً وان اهلل قــد خــلق لــكم لــيلة الــقدر عــلى ســّر الــباب حــول الــنار مــقضياً الــتي قــد كــانــت فــي أم الــكتاب 
خــيرا مــن ألــف شهــر الــذي قــد كــان بــالــحق مــن حــول الــباب مــكتوبــاً وان اهلل قــد جــعل يــوم الــغديــر ولــيلة الــقدر 
فــي بحــر الــحب حــول الــنار مــن لــدى الــذكــر مــذكــورا وان اهلل قــد كــتب عــليكم صــلوة الــغديــر وصــومــه بــالــحق 
األكــبر وقــد كــان الــعمل فــي ذلــك الــيوم حــكم الــدهــر عــلى حــكم الــباب فــي أم الــكتاب مــكتوبــا يــا أهــل املشــرق 
واملـغرب اخـرجـوا مـن ديـاركـم لـزيـارة بـيت اهلل األكـبر عـلى حـكم مـحتوم مـن ربـكم لـكنتم عـلى عهـد األكـبر فـي أم 
الــكتاب حــول الــباب مــكتوبــاً يــا أيــها املــؤمــنون فــزوروا جــّدنــا الحســني فــي ارض الــطف فــان اهلل قــد قــبل مــن 
زواره بــزيــارتــه عــلى الــحق لــنفسه وذلــك هــو الــفوز األكــبر وقــد كــان االذن فــي كــل األلــواح عــلى ايــدى الــرحــمن 
مـــكتوبـــا وان اهلل قـــد حـــرّم عـــليكم دخـــول الحـــرم اال مـــن قـــبل الـــباب وذلـــك الـــحكم حـــق فـــي كـــتاب اهلل وقـــد كـــان 
االمـــر فـــي أم الـــكتاب حـــول الـــنار مســـطوراً واعـــلموا كـــلمة عـــمركـــم فـــي ذلـــك الـــباب واطـــلبوا الـــخير بـــالـــحق وال 
تكسـبوا اإلثـم بـاتـخاذكـم العجـل مـن دون اهلل فـان أمـر اهلل قـد كـان فـي أم الـكتاب عـزيـزاً وانـفقوا مـن اآلداب 
الـطاهـرة واألمـوال الـخالـصة فـي سـبيل اهلل الـى أولـيائـه ومـن كـتم شـهادة مـن نـفسه عـلى نـفس فـقد كـان عـند 
اهلل فـي أم الـكتاب عـن حـول الـباب مـردوداً وان اهلل قـد حـرّم الـعطاء لـلذيـن يشـركـون بـاهلل الـعلي اال فـي مـقام 
مـــن الـــحسنة فـــان ذلـــك مـــرفـــوع بـــاذن اهلل فـــي كـــتابـــه وهـــو اهلل كـــان عـــلى كـــل شـــيء شـــهيداً يـــا معشـــر الـــجن 
واإلنــس ارتــقبوا أمــر اهلل األكــبر مــن لــدى عــبدنــا هــذا الــغالم الــعربــي الــذي قــد كــان فــي أم الــكتاب بــاســم اهلل 
الـعلي عـلياً واطـلبوا الـفرج مـن اهلل ربـكم الـحق فـان اهلل قـد كـان عـلى كـل شـيء قـديـراً يـا أهـل االرض قـد احـل 
اهلل الـبيع لـكم فـي كـتابـه وقـد حـرّم عـليكم الـربـوا فـمن أخـذ الـربـوا مـن نـفس ذرة فـأذاقـه اهلل فـي يـوم الـقيمة مـن 
حـّر الـنار عـلى وزن جـبل عـظيم ومـالـه فـي اآلخـرة مـن ظـهير وال يجـد لـنفسه يـوم الـقيمة ولـياً مـن دون اهلل وال 
نــصيراً اال مــن تــاب ورد الــى مــورده فــسوف يــغفر اهلل ملــن يــشاء مــن عــباده فــانــه هــو الــعزيــز وهــو اهلل قــد كــان 
بـــاملـــؤمـــنني رحـــيما يـــا أيـــها املـــؤمـــنون ان اهلل قـــد كـــتب عـــليكم الـــصلوة مـــع الـــذكـــر فـــي يـــوم الجـــمعة عـــلى الـــحق 
بـالـحق األكـبر لـكنتم فـي أم الـكتاب فـي كـتاب املـصلني حـول الـباب مـكتوبـاً واذكـروا اهلل فـي لـيلة الجـمعة ذكـراً 
عـــلى الـــحق بـــالـــحق حـــميداً وان اهلل قـــد قـــبل أعـــمالـــكم فـــي لـــيلة الجـــمعة ويـــومـــها مـــن كـــل اســـبوعـــكم عـــلى حـــق 
الـباب بـاذن اهلل الـعلى محـموداً يـا عـباد الـرحـمن ان اهلل ومـالئـكته ورسـله يـصلون عـلى شـيعتنا فـصلوا عـليهم 
عــند مــطلع ذكــرهــم وســلموا امــرهــم هلل الــعلى محــموداً يــا أيــها املــؤمــنون كــلوا مــما رزقــكم اهلل حــالال طــيباً وال 
تـقربـوا الـربـوا وال مـما حـرم اهلل فـي كـتابـه مـن قـبل وفـى هـذا الـكتاب ومـن فـعل ذلـك فـقد احـتمل فـي أيـام الـباب 
عـــلى حـــكم الـــكتاب إثـــما مـــبيناً يـــا أيـــها الـــذيـــن امـــنوا ال تـــجعلوا أنـــفسكم عـــما قـــد كـــنتم عـــلى االرض مـــن غـــير 
الـــعذر فـــي الـــحق مـــن غـــير الـــحق وحـــيداً فـــان ذلـــك عـــند اهلل بـــارئـــكم الـــحق مـــا كـــان فـــي أم الـــكتاب محـــموداً 
وانــكحوا املــؤمــنات مــمن قــد جــعلهن اهلل مــحّصنة عــلى عهــد الــكتاب بــالــحق الــخالــص وان ربــكم اهلل قــد كــان 
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بــاملــؤمــنني رحــيماً وان اهلل قــد حــكم عــلى الــطالق فــي الــكتاب لــلذيــن يــحبون الــنساء عــلى غــير طــاعــة الــرحــمن 
وان اهلل قـد كـان بـعباده املـؤمـنني خـبيرا وانـا نـحن قـد جـعلنا الـتناكـر بـني الـذيـن ال يـتفقهون فـي ديـن اهلل الـحق 
وال يـقرؤن كـتاب اهلل عـلى سـبيل الـباب فـأولـئك هـم أهـل الـنار بـما قـد احـكم اهلل فـي أم الـكتاب مـحتومـا يـا قـرة 
الـعني قـل لـلمؤمـنني ان طـلقتم الـنساء مـن قـبل املـس فـما قـد قـدر اهلل عـليهن مـن عـدة فـمتعوهـن بـحكم الـكتاب 
عــلى حــكم الــفرقــان محــموداً ان اهلل ومــالئــكته وأولــيائــه مــن الخــلق قــد صــلوا عــلى شــيعتنا األولــني مــمن كــان 
لــألوابــني فــي ذلــك الــباب لــالســمني الــقديــمني عــلى الــحق بــالــحق مــن حــكم الــكتاب مــنيباً يــا أيــها الــذيــن آمــنوا 
صـّلوا عـلى شـيعتنا عـند اإلشـارة مـن ذكـرهـم لـطيب أنـفسكم عـلى الـحق بـعد كـلمة الـتكبير هلل الـحق ذكـرا عـلى 
الـحق بـالـحق جـميال واعـلموا ان فـي غـنائـمكم هلل ولـرسـولـه ولـذي الـقربـى خـمساً عـلى حـكم سـر الـهاء فـي أم 
الـكتاب قـد كـان حـول الـنار بـالـحق عـلى الـحق مـكتوبـاً مـا لـكم ال تـردون حـق اهلل وحـقنا الـى كـلمتنا األكـبر هـذا 
فــيكم وان اهلل قــد جــعل الــذكــر عــلى الــعاملــني مــن نــفسه وأنــفسنا ولــيا عــلى الــحق وقــد كــان الــحكم فــي الــلوح 
الـحفيظ مـقضياً يـا مـركـز الـكاف فـي كـلمة االمـر فـاسـتمع نـدائـي مـن حـول الـباب عـلى ذلـك الـبلد الحـرام انـى 
انــا اهلل الــذي ال الــه اال هــو ومــا مــن شــيء اال وقــد خــلقت لــه مــثال فــي الــسموات واالرض ليشهــد الخــلق بــان 
مــولــيهم الــحق لــيس كــمثله شــيء وهــو اهلل كــان ســميعاً بــصيراً ان ذلــك الــتفسير مــن أنــباء الــعماء عــلى ورقــة 
الـفؤاد بـاذن اهلل الـعلى قـد كـان حـول الـنار مـكتوبـا وان اهلل قـد أوحـى إلـيك مـن أنـباء الـغيب وانـك لـديـهم عـلى 

الحق األكبر اذا تفرقوا كلمتهم على الكذب الباطل وان اهلل قد كان عليك بالحق على الحق شهيداً.
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(104)
سورة الحدود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ومـــا اكـــثر الـــناس ولـــو حـــرصـــت بـــمؤمـــنني ومـــا نـــسئلهم عـــليه مـــن اجـــر ان هـــو اال ذكـــر لـــلعاملـــني. طـــه. يـــا أيـــها 
املــؤمــنون أقــيموا وجــوهــكم الــى الــكعبة بــاذن اهلل الحــميد األكــبر مــن ســر الــنار مســتقيماً محــمودا واذا جــاؤك 
الـناس لـيتعلموا الـعلم قـل ال تـبطلوا حـكم اهلل ألنـفسكم عـلى الـحق بـالـحق مـن نـقطة الـنار مـقضياً واسـئلوا اهلل 
مــن فــضله لــدى الــباب بــالــحق الــخالــص فــسوف تجــدون اهلل ألنــفسكم مــعلما عــلى الــحق بــالــحق فــي اإلنــشاء 
الـبديـع قـديـرا فـاتـقوا اهلل مـن يـوم تـسئلون مـن خـبائـثكم الـباطـلة عـن غـير الـحق ألـم تـعلموا ان اهلل قـد كـان بـكل 
شــيء مــحيطا يــا أيــها الــناس اذا اردتــم الــطهارة ولــم تجــدوا مــاء فــتيمموا صــعيداً عــلى الطهــر طــيباً محــموداً 
ومــا جــعل اهلل فــي ديــنكم مــن حــرج فــسوف يــسئلكم اهلل عــما تكســبون بــأيــديــكم فــلن تجــدوا ألنــفسكم فــي يــوم 
الـفصل مـن دون اهلل الـعلى ظـهيراً وكـلوا مـما غـنمتم حـالالً طـيباً هلل الـحق مـن ربـكم بـاذن اهلل واتـقوا اهلل مـن 
بـأسـه عـلى الـحق األكـبر وان بـأس اهلل قـد كـان فـي أم الـكتاب شـديـداً أتـريـدون مـتاع الـدنـيا واهلل يـريـد اآلخـرة 
مــا لــكم ال تــوقــنون بــاهلل الــحق وهــو اهلل كــان عــلى كــل شــيء قــديــراً يــا أيــها الــذيــن امــنوا أقــيموا الــصلوة واتــوا 
الــزكــوة كــما حــد اهلل فــي كــتابــه مــن قــبل وان اهلل قــد جــعل الــكتاب هــذا تــأويــل الــكتاب ومــا حــدد اهلل فــيهما اال 
مـن أحـكام الـباب لـعل الـناس يـأتـونـنا مـن سـبيل اهلل الـحق بـالـحق األكـبر أفـواجـا وان اهلل قـد كـتب عـلى شـارب 
الخـمر ثـمانـني جـلدة عـلى الـحق وبـعدهـا ان فـعل بـمثلها وفـى الـثالـث بـمثلها وفـى الـرابـع عـلى الـحق قـتله وان 
ذلـك حـكم مـن اهلل فـي أم الـكتاب عـلى الـحق بـالـحق قـد كـان مـن عـند الـباب مـقضياً وانـا نـحن قـد حـكمنا عـلى 
الــعبد نــصف الحــّر وكــتب اهلل فــي الــثامــنة قــتله عــلى الــحق األكــبر وقــد كــان ذلــك الــحكم مــن عــند اهلل فــي أم 
الـــكتاب مســـطوراً يـــا عـــباد الـــرحـــمن فـــاجـــتنبوا الـــرجـــس مـــن األوثـــان واجـــتنبوا قـــول الـــزور لـــتكونـــن بـــآيـــات اهلل 
الـعلى فـي ذلـك الـباب بـالـحق الـقوى عـلى الـحق الـوفـي عـليماً وان اهلل قـد حـرّم الـلهو والـلعب وفـعل الشـطرنـج 
والـنرد عـلى حـكم الـكتاب مـحتومـاً ولـكل قـد جـعل اهلل فـي أم الـكتاب عـلى الـحق بـالـحق حـداً وان لـفاعـله عـلى 
الــصراط فــي كــتاب اهلل لــقد كــان مــوقــفاً عــلى الــحق بــالــحق مــسئوال وان اهلل قــد حــرّم أداء الحــل عــلى الــحاكــم 
بـالـحق ملـن عـليه فـي عـنقه حـّد مـن اهلل بـالـحق ولـو كـان فـي أم الـكتاب مسـتوراً وان اهلل قـد كـتب لـنفس قـد كـان 
عـــلى عـــنقه حـــدودا كـــثيرة بـــان يـــبدئ املـــجوى بـــاألدنـــى الـــى ان يـــنتهي الـــحكم الـــى الـــقتل عـــلى الـــحق بـــالـــحق 
الــخالــص وقــد كــان الــحكم فــي أم الــكتاب مــقضياً وان الــذيــن يــعملون الــخبائــث ويســتغفرون اهلل فــي ســرّهــم 
عـلى سـبل الـباب مـا لـهم ان يظهـروا بـأنـفسهم مـن الـقبايـح مـما قـد سـتر اهلل عـليهم عـلى فـضل مـن ذلـك الـباب 
األكـبر وكـان اهلل بـعباده املسـتغفريـن تـوابـاً رحـيماً وان اهلل قـد حـكم لـلزانـي والـزانـية بـعد أربـع شـهادات بـاهلل 
مـائـة جـلدة عـلى الـحق بـالـحق وال يـأخـذ الـحاكـم رأفـة عـلى أحـد مـنهما ولـقد كـان الـحكم لـلرجـال قـيامـاً ولـلنساء 
فـي السـتر عـلى السـتر حـجابـاً وان ذلـك الـحكم مـن عـند اهلل عـلى املـؤمـنني لـحق وقـد كـان االمـر بـالـحق عـلى 
الـحق فـي أم الـكتاب مـحتومـاً وان اهلل قـد كـتب لـلسارق والـسارقـة بـان يـقطع الـحاكـم أيـديـهما جـزاء لـفعلهما 
عـلى الـحق بـالـحق وكـان اهلل بـعباده عـلى الـحق بـالـحق شـهيداً وانـا نـحن قـد فـصلنا بـعض األحـكام فـي هـذا 
الـكتاب مـما قـد اخـتلفوا بـعض الـناس فـيها عـلى غـير الـحق لـتكونـوا بـآيـات اهلل وأحـكامـه فـي ذلـك الـباب عـلى 
الــحق الــخالــص الــقوى عــليماً وان اهلل قــد جــعل األحــكام مــن عــند محــمد وأولــيائــه عــلى الــحق األكــبر الــى يــوم 
الــقيامــة فــي كــل األلــواح مــفروضــاً وعــلى الــحق الــخالــص مــحتومــاً اعــلموا ان اهلل قــد حــرّم كــل الــعمل اال بــعد 
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ذكــره واذكــروا اهلل بــارئــكم ذكــرا عــلى الــباب بــالــحق عــلى الــحق كــثيراً وســبّحوه عــلى الــباب بــكرة وأصــيال وانــا 
نـحن قـد جـعلنا لـكل امـة مـنسكا لـيذكـروا اسـم اهلل عـليه مـن ربـهم عـلى سـبيل الـباب بـالـحق عـلى الـحق الـقوى 
كـثيراً فـاعـتكفوا فـي الـبيت الحـرام عـلى الـكلمة األكـبر وكـونـوا بـاهلل الـعلى فـي كـل مـن األحـوال مـرضـياً وعـلى 
الــحق بــالــحق محــموداً واعــلموا ان اهلل الــذي ال الــه اال هــو حــق عــلى املــؤمــنني فــي هــذا الــبيت حــج الــبيت فــي 
الشهــر الحــرام الــذي قــد كــان مــن أشهــر الحــرمــات عــند اهلل مــكتوبــاً وان اهلل قــد حــكم بــالــطواف حــول الــبيت 
عــلى ســر مــن أحــرف الــباب بــما قــد قــدر اهلل فــي أم الــكتاب ســبعة مــن اإلشــارات محــموداً وان اهلل قــد حــرم 
عـلى املحـرم مـن األشـياء الـتي قـد احـجبته عـن الـباب األكـبر هـذا وان كـل ذلـك قـد كـان فـي كـتاب اهلل مـردوداً 
فــكبروا اهلل فــي املــشعر واملــنى عــلى ســبيل الــباب بــما قــد قــدر اهلل فــي أم الــكتاب تــكبيراً عــلى الــحق بــالــحق 
رفـيعاً وارفـعوا أصـواتـكم بـذكـر الـرحـمن فـي سـبيل الـحج عـلى الـحق الـخالـص فـان اهلل قـد كـان سـميعاً وعـليماً 
يـا أيـها املـؤمـنون فـاذكـروا اهلل فـي الـعرفـات وأيـام التشـريـف عـلى كـلمة األكـبر مـما قـد قـدر اهلل فـي أم الـكتاب 
مــن نــقطة الــنار مــقضياً واذكــروا بــارئــكم فــي األيــام املــعدودات وفــى االرض مــن املــقام عــلى ســبل الــباب مــن 
كــلمة اهلل األكــبر فــي أم الــكتاب هــذا الــذي قــد كــان عــند اهلل مــكتوبــاً ولــقد فــصلنا األحــكام فــي هــذا الــكتاب 
عـــلى ســـر الـــفرقـــان بـــاذن اهلل الـــعلى وهـــو اهلل كـــان عـــلى كـــل شـــيء شـــهيداً قـــد احـــل اهلل الـــبيع وحـــرم الـــربـــوا 
بــالــحق لــتكونــن بــأحــكامــه فــي هــذيــن الــبابــني الــقائــمني عــلى الــنار واملــاء مــشهودا يــا عــباد الــرحــمن فــاتــقوا مــن 
مــال الــيتيم ومــمن قــد حــرم اهلل مــن نــقطة الــباب مــحتومــاً وانــا نــحن قــد قــدرنــا عــلى أكــثر الــناس كــلمة األكــبر 
ولــكن الــناس ال يــؤمــنون بــآيــاتــنا عــلى الــحق بــالــحق قــليالً وانــا نــحن قــد حــرصــنا بــاملــؤمــنني عــلى الــحق األكــبر 

وسئلناهم من اجر دون الذكر هذا فانه هو ذكر على النار في النار للعاملني جميعاً.
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سورة األحكام
بسم اهلل الرحمن الرحيم

وكــأيّـِـن مــن آيــة فــي الــسموات واالرض يــمرون عــليها وهــم عــنها مــعرضــون. املــعر. يــا عــباد الــرحــمن اســتغفروا 
ربـكم الـرحـمن الـذي ال الـه اال هـو بـالـليل والـنهار عـلى سـبل الـباب بـالـحق عـلى الـحق محـموداً وال تـأكـلوا الخـل 
اال قــليالً يــا أيــها املــؤمــنون صــومــوا شهــر اهلل األكــبر بــما قــد قــدر اهلل لــكم فــي أم الــكتاب عــلى الــحق بــالــحق 
اتـــمامـــاً وال تـــظنوا فـــيما ال تـــعلمون اذن اهلل مـــولـــيكم قـــد كـــان بـــما تـــعملون خـــبيراً وان اهلل قـــد حـــرّم عـــليكم ان 
تــأكــلوا مــما لــم يــذكــر اســم اهلل عــليه ألنــه قــد كــان فــي أم الــكتاب مــن حــكم الــباب فــسقا مــن الــشيطان مــكتوبــاً 
وان اهلل قـد اذن لـكم فـيما اضـطررتـم عـلى حـد الـسكون ألنـفسكم فـان اهلل قـد أراد عـليكم اليسـر وهـو اهلل كـان 
عـن الـعاملـني غـنياً وان اهلل قـد قـدر لـلفقراء حـظا فـي أمـوال األغـنياء مـما قـد قـدر اهلل فـي حـكم الـكتاب مـقضياً 
وان اهلل قـــد حـــرّم عـــلى املـــؤمـــنني ان تـــغتب نـــفس لـــنفس شـــيئاً فـــي بـــعض مـــن الـــقول عـــلى الـــحق بـــالـــحق قـــليالً 
اتـــقوا اهلل فـــان الـــقلوب قـــد قـــدر اهلل بـــني اصـــبعنا وقـــد كـــان الـــحكم فـــي أم الـــكتاب مـــقضياً وان اهلل قـــد فـــّصل 
أحـكامـه فـي هـذا الـكتاب لـعل الـناس كـانـوا بـاهلل وبـآيـاتـه فـي ذلـك الـباب األكـبر عـلى الـحق الـعلى مـرضـياً وانـا 
نـــحن قـــد وضـــعنا الـــغل فـــي صـــدور الـــذيـــن ال يـــؤمـــنون بـــآيـــاتـــنا عـــلى الـــحق بـــالـــحق وقـــد كـــان أمـــر اهلل فـــي أم 
الــكتاب مــقضياً ان اهلل قــد فــرض عــليكم الــحج والــعمرة واتــموا أعــمالــكم كــما قــد حــدد اهلل فــي كــتابــه مــن قــبل 
ولـن تجـدوا لـسنتنا فـي هـذا وهـذا عـلى الـحق بـالـحق مـن بـعض الـشيء اخـتالفـا ومـن خـرج عـن حـد اهلل فـي 
كـتابـه فحـد اهلل لـه فـي الـكتاب عـلى الحـد بـالحـد األكـبر عـلى الـحق بـالـحق الـخالـص وكـان اهلل عـلى كـل شـيء 
قـــــديـــــراً وان اهلل قـــــد حـــــرّم عـــــليكم الخـــــمر وامليســـــر واألنـــــصاب واألزالم وكـــــل ذلـــــك رجـــــس مـــــن عـــــمل الـــــشيطان 
فــاجــتنبوه ألنــه قــد كــان عــلى الــحق بــالــحق فــي أم الــكتاب مــردوداً وال تــأكــلوا الــزبــيب بــعد ان غــلت ســواء كــان 
بــالــشمس او بــالــنار وقــد كــان الــحكم فــي أم الــكتاب مــقضياً يــا أيــها املــؤمــنون خــذوا الــصيد فــي ســبيل اهلل 
عــلى ســبيل الــكتاب عــلى الــحق بــالــحق إحــسانــا وقــل يــا أيــها املــؤمــنون زكــوا الــحيوان بــاذن اهلل ذاكــرا مســلما 
مـقبال الـى الـكعبة بـيت اهلل عـلى كـلمة الـكتاب بـما قـد قـدر اهلل فـي أم الـكتاب مـقضياً وان اهلل قـد حـل لـلناس 
مـن صـيد البحـر مـما قـد كـان فـيه فـلس وكـل مـا خـلق اهلل مـن الـحوت غـير مسـتوى بـطنه بـرأسـه فـقد كـان فـي 
أم الــكتاب عــلى حــكم الــكتاب حــالال لــبعض عــلى حــكم الــكتاب مــفروضــاً وان اهلل قــد حــكم بــالــزكــوة لــلسمكة 
اخــراجــها عــن املــاء حــيا فــلذلــك حــكم مــحكم عــلى حــكم الــكتاب مــحتومــاً وقــد كــان الــحكم فــي أم الــكتاب عــلى 
الـــحق بـــالـــحق فـــي ذلـــك الـــباب مـــكتوبـــاً وان اهلل قـــد احـــل عـــليكم مـــن صـــيد الـــبر مـــا دام حـــياً وال تـــقربـــوا صـــيد 
الحــرم الن اهلل قــد جــعلها عــلى جــهة الــبيت مــأمــونــا وان اهلل قــد حــرم لحــم الــكلب والــخنزيــر ومــما قــد كــان فــي 
الـحيوان عـلى حـكم الـباب سـباعـاً وانـا نـحن قـد فـصلنا عـليكم فـي هـذا الـكتاب أحـكام الـكتاب لـتكونـوا بـديـن 
اهلل فـي ذلـك الـباب عـلى الـحق بـالـحق بـصيراً اقـتلوا مـما قـد جـعل اهلل مـن الـحيوان ضـاراً عـلى االنـسان حـيث 
مـا وجـدتـم مـن صـغائـر االرض او مـن السـباع عـلى حـكم الـكتاب مـن اهلل الـعلى مـفروضـاً وانـا نـحن قـد بـينّا 
آيـاتـنا فـي هـذا الـكتاب ولـقد مـثلنا لـهم فـيه أمـثاال عـلى أمـثال الـقدس مـما قـد قـدر اهلل فـي هـذا الـباب شـهوداً 
انـــظروا فـــي خـــلق الـــسموات واالرض وفـــى خـــلق أنـــفسكم لـــتكونـــوا بـــآيـــاتـــنا فـــي ذلـــك الـــباب الـــعلي عـــلى الـــحق 
بــالــحق الــوفــي عــليماً وانــا نــحن قــد جــعلنا هــذا الــكتاب آيــة لــكلمتنا األكــبر لــتطمئن نــفوســكم فــي أيــام األكــبر 
وتكسـبون مـن فـضل اهلل عـلى الـحق بـالـحق رجـاء لـديـن اهلل الـعلى محـموداً انـا نـحن قـد فـرضـنا عـليكم صـلوة 
عـلى زوال الـشمس فـي يـوم الجـمعة عـلى الـحق بـالـحق الـخالـص مـفروضـاً فـاعـبدوا ربـكم الـرحـمن عـند زوال 
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الـــشمس وبـــعد غـــروبـــها وقـــبل ان تـــطلع عـــلى االرض مـــن ذلـــك الـــباب الـــعظيم مـــضيئاً وقـــدمـــوا ألنـــفسكم مـــن 
الــنوافــل فــي كــل لــيلة ويــوم مــن الــصلوة خــمسة وثــلثني ركــعة عــلى ســبيل فــي خــط االســتواء عــلى حــكم الــكتاب 
محـموداً واتـقوا اهلل فـي صـلوة الجـمعة فـمن تـركـها بـعد مـا قـدر اهلل لـها سـبيالً فـلن يـقبل اهلل عـنه فـي أعـمالـه 
عـلى الـحق بـالـحق ولـو يـكون مـن بـعض الـشيء قـليالً وقـد كـان حـق عـلى اهلل ان يحـرقـه بـالـنار األكـبر وقـد كـان 
الـحكم فـي أم الـكتاب مـقضياً وان اهلل قـد فـرض عـليكم فـي صـلوة الجـمعة ركـعتني عـلى الـحق بـالـحق األكـبر 
وقـد كـان الـحكم فـي الـقرائـة حـكم الـباب فـي أم الـكتاب هـذا عـلى الـحق بـالـحق مـجهوداً وان اهلل قـد كـتب عـلى 
اإلمـام خـطبة عـلى وصـف الـباب بـالـحق الـعلى مـشهوداً يـا أهـل لـجة االحـديـة اسـمعوا نـدائـي مـن نـقطة الـنار 
املتجــــلية عــــلى فــــؤادكــــم مــــن هــــذا الســــر املســــطر املــــكنون املخــــزون الــــذي قــــد ظهــــر فــــيكم عــــلى ســــر الــــنبيني 
ومسـتسر الـوصـيني فـانـه تـاهلل الـحق فـتى ال يـرى الـدهـر بـمثله فـي نـقطة األبـواب فسـبحان اهلل الـعلى وهـو اهلل 
كـــان بـــكل شـــيء شـــهيداً قـــل عـــلى لـــسان ربـــك الـــذي ال الـــه اال هـــو فـــي هـــذا الـــطور الـــسيناء عـــلى ذلـــك الـــكلمة 
الحـمراء مـن الشجـرة الـعليا انـى انـا اهلل الـذي ال الـه اال هـو قـد خـلقت اآليـات فـي مـلكوت االرض والـسموات 
عــــلى هــــيكل االســــمني مــــن ذلــــك الــــكلمة األكــــبر الــــعلي وهــــو اهلل كــــان عــــلى كــــل شــــيء قــــديــــراً قــــل وال يــــمرون 
املشـركـون عـليّ اال وقـد وجـدتـهم عـلى الشـرك فـي هـذا الـباب الـذي قـد كـان فـي أم الـكتاب مسـتوراً ومـا وجـدنـا 

أكثر العباد على كلمة الباب هلل سجاداً وهو اهلل كان على كل شيء شهيداً.
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(106)

سورة الجمعة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ومـــا يـــؤمـــن أكـــثرهـــم بـــاهلل اال وهـــم مشـــركـــون. املـــص. يـــا عـــباد الـــرحـــمن اعـــملوا بـــفرائـــض اهلل وسُــــــــنته فـــسوف 
تجــدون أعــمالــكم عــند اهلل فــي جــنة الــعدن عــند الــباب مــوجــوداً واتــبعوا فــي صــلواتــكم مــن االجــهار واالخــفات 
مـن كـالم اهلل األكـبر هـذا بـما قـد قـدر اهلل فـي أم الـكتاب مـحتومـاً واسـتعينوا فـي صـلوتـكم بـاهلل الـذي ال الـه اال 
هـو فـانـه قـد كـان بـالـحق مـعبوداً واعـبدوا اهلل وحـده وال تـجعلوا فـي عـبادتـه عـلى الـحق بـالـحق الـعليّ مـن بـعض 
ذرة الـــشيء شـــريـــكا وال تـــجعلوا لـــلشيطان عـــلى أنـــفسكم مـــن بـــعض الـــشيء عـــلى الـــحق بـــالـــحق ســـبيالً واذا 
جـــاؤكـــم فـــي صـــلوتـــكم فـــاتـــكلوا عـــلى اهلل فـــي أنـــفسكم عـــلى الـــحق بـــالـــحق الـــخالـــص فـــي حـــق مـــن ذلـــك الـــباب 
األكـبر مسـتوراً خـفياً واعـرضـوا عـن الـشيطان وال تـجعلوا أنـفسكم مـرتـع الـشيطان فـانـها محـرمـة عـلى األولـياء 
وهـــو اهلل كـــان بـــكل شـــيء رقـــيباً وان اهلل قـــد كـــتب عـــليكم فـــي الـــركـــعتني األولـــيني مـــن الـــصلوة املـــفروضـــة طـــيب 
أنـفسكم مـما قـد قـدر اهلل فـي حـكم الـكتاب مـفروضـاً مـن ذالئـل الـشيطان فـي قـليلها وكـثيرهـا عـما قـد قـدر اهلل 
فــي أم الــكتاب لــلمؤمــنني مــقضياً واطــمئنوا نــفوســكم بــعد الــركــعتني وبــعد الــصلوة مــن الــصلوة مــا طــبتم فــيها 
عــــلى الــــحق بــــالــــحق رضــــياً واعــــبدوا اهلل بــــالــــسجود بــــعد الــــصلوة بــــالــــسهود والــــنقصان مــــن صــــلوتــــكم سجــــدة 
خـالـصة هلل الـقديـم عـلى حـكم قـد احـكم اهلل فـي أم الـكتاب مـكتوبـاً وانـا نـحن قـد فـصلنا لـكم فـي هـذا الـكتاب 
عــما كــنتم فــي ديــن اهلل الــحق عــلى الــحق بــالــحق مــحتاجــاً واعــظموا أيــام اهلل األكــبر فــي الجــمعة عــلى الــحق 
األكــبر واعــملوا هلل مــولــيكم فــي كــل األيــام كــيوم الــعيد الــذي كــان فــي أم الــكتاب عــظيماً وطهــروا أنــفسكم عــن 
خـبائـث الـشيطان بـذكـر محـمد وآل محـمد هلل فـي سـركـم وجهـركـم عـلى سـبل الـباب بـالـحق عـلى الـحق محـموداً 
اتـقوا اهلل فـي يـوم الجـمعة مـن الـصلوة الـكبرى الـتي قـد كـانـت عـلى الـحق بـالـحق فـي أم الـكتاب مـفروضـاً يـا 
عـــباد اهلل فـــكونـــوا مـــع املـــؤمـــنني فـــي شـــعائـــر اهلل عـــلى ذلـــك الـــباب األكـــبر عـــلى الـــحق بـــالـــحق الـــقوى مـــعيناً ان 
تــنصرفــوا انــصرف اهلل عــنكم فــي يــوم الــقيمة ومــا لــكم مــن دون الــرحــمن عــلى الــحق بــالــحق ظــهيراً واعــرضــوا 
عـن الـبيع والـلهو فـي زوال يـوم الجـمعة لـلصلوة الـتي قـد احـكم اهلل فـي أم الـكتاب لـلمؤمـنني مـحتومـاً وان اهلل 
قــد كــتب عــليكم هــذا الــحكم عــلى الــحق بــالــحق مــن ربــكم اهلل الــذي ال الــه اال هــو مــع الــباب بــالــباب مــحتومــاً 
واعـملوا بـالـنوافـل يـوم الجـمعة قـبل الـزوال هلل الـعلى مـن حـول املـاء مـن نـقطة الـنار عـلى الـحق بـالـحق الـعظيم 
ثـوابـاً وازدادوا عـلى الـنوافـل فـي يـوم الجـمعة أربـع ركـعات قـبل الـزوال بـما قـدر اهلل فـي أم الـكتاب عـلى حـب 
الـــباب مـــسنونـــاً يـــا فـــقراء املســـلمني ال تـــسئلوا املشـــركـــني مـــن شـــيء واســـئلوا اهلل مـــن فـــضله واســـتغفروا ربـــكم 
الــرحــمن الــذي ال الــه اال هــو لــوجــدتــم اهلل مــولــيكم الــحق رزاقــاً غــفوراً يــا أهــل االرض اتــقوا اهلل وذروا مــا بــقى 
فـي أمـوالـكم مـن الـربـوا ان كـنتم تـؤمـنون بـاهلل وحـده ومـن حـبس فـي مـالـه ذرة مـن الـربـوا فـقد حـارب الـذكـر وقـد 
كــان فــي اآلخــرة عــن لــقاء اهلل عــلى الــحق بــالــحق محــرومــاً يــا أهــل الــبيع اتــقوا اهلل فــي مــيزانــكم فــان مــيزانــكم 
عــند اهلل فــي أم الــكتاب مــكتوب عــلى الــحق وان اهلل كــان عــلى كــل شــيء شــهيداً يــا أهــل الــبيع أوفــوا بــالــعهود 
واتــقوا اهلل عــن الــعقود فــمن حــبس مــن مــال مــؤمــن ذرة مــن الــقطمير قــد احــبسه اهلل عــلى الــصراط ألــف ســنة 
عــلى الــحق بــالــحق مــوقــوفــا اصــبروا يــا أهــل الــثرى فــانــا قــد نــحكم بــينكم يــوم الــقيمة بــالــحق وال تــفرحــوا عــلى 
الـتجارة مـن بـني االكـساب فـان اهلل كـان بـما تـعملون شـهيداً وان تـؤمـنوا بـاهلل الـحق وبـآيـاتـه فـاتجـروا مـع ذكـر 
اهلل األكـبر بـالـجنة واعـرضـوا عـن أهـوائـكم املـانـعة عـن الـحق ولـعمرك انـا لـنأخـذ الـظاملـني مـن أهـل االرض حـول 
املــقام حــتى يــقروا عــلى حــقك األكــبر فــي املــال األعــظم ولــو كــنت قــد عــفوت عــنهم عــلى الــفضل بــالــحق األكــبر 
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وان اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء شــهيداً اتــقوا اهلل وال تــكتموا الــشهادة بــينكم فــمن كــتم شــهادة عــلى مســلم 
فـليكتب اهلل عـليه عـلى الـحق بـالـحق إثـما مـبيناً يـا أهـل االرض ال تحـدثـوا بـعضكم بـعضاً مـن قـبائـح أنـفسكم 
واســـتروا عـــلى أنـــفسكم بســـتر اهلل الـــعلى ربـــكم فـــان تـــتوبـــوا الـــى اهلل فـــي ســـبيل هـــذا الـــباب األكـــبر فـــقد رفـــع 
عـنكم األقـالم بـحكم الـباب وقـد بـدل اهلل الـسيئات بـالـحسنات ملـن شـاء مـنكم فـانـه هـو الـحق وهـو اهلل كـان ذا 
الــفضل الــعلى عــظيماً يــا أيــها املــؤمــنون اتــقوا اهلل مــن مــلك الــيتيم وال تــبدلــن الــطيب بــالــخبيث واتــوا كــالّ حــقه 
واعــتصموا بــاهلل الحــميد مــولــيكم الــحق وهــو اهلل كــان عــلى كــل شــيء شــهيداً وان اهلل قــد طــاب عــلى املــؤمــنني 
مــن الــنساء الــى الــربــاع او مــا مــلكت عــقود ألــسنتهم عــلى حــكم الــكتاب واتــوا الــنساء حــقهن نحــلًة فــي كــتاب 
اهلل الـــحق وقـــد كـــان الـــحكم مـــن عـــند اهلل الـــقديـــم مـــفروضـــاً وال تـــؤتـــوا الـــسفهاء طـــيبات املـــال وارزقـــوهـــم عـــلى 
املـــعروف بـــحكم الـــكتاب بـــاذن اهلل الـــعلي مـــن حـــكم هـــذا الـــباب مـــعروفـــاً واتـــوا حـــق الـــيتامـــى اذا بـــلغوا الـــرشـــد 
واشهـدوا عـليهم عـلى الـعدلـني مـن رجـالـكم او الـواحـد مـن الـرجـال والـثنتني مـن الـنساء املـؤمـنات واحسـبوا عـلى 
أنـفسكم عـلى أدق املـيزان وكـفى بـاهلل الـحق عـلى الـناس حـسيباً وان اهلل قـد قـدر لـلرجـال نـصيباً مـن الـنساء 
ولـــلنساء نـــصيباً عـــلى الـــرجـــال واحـــكموا فـــي اإلرث بـــالقســـط الـــخالـــص مـــن حـــكم الـــكتاب فـــمن اعـــتدى بـــنفس 
عـلى قـدر خـردل فـكأنـما اشـترى الـناس لـنفسه وان اهلل قـد حـكم يـوم الـفصل بـينكم بـالـحق األكـبر عـلى الـذرة 
بـــالـــذرة فـــاتـــقوه فـــان اهلل كـــان عـــلى كـــل شـــيء شـــهيداً وان اهلل قـــد كـــتب عـــليكم فـــي أوالدكـــم لـــلذكـــر مـــثل حـــظ 
األنـــثيني وان كـــن نـــساء فـــوق اثـــنتني فـــلهن ثـــلثا مـــا قـــد تـــرك عـــلى كـــتاب اهلل وان كـــانـــت واحـــدة فـــلها الـــنصف 
مــعدلــًة وألبــويــه بــحكم الــكتاب ســدس مــما قــد تــرك بــعد ان كــان لــه ولــد وان لــم يــكن لــه ولــد وورثــه أبــواه فــألمــه 
الـــثلث ان لـــم يـــكن لـــه إخـــوة وان كـــان لـــه إخـــوة فـــلها الســـدس فـــرضـــاً وقـــد كـــان الـــحكم مـــن قـــبل فـــي كـــتاب اهلل 
الـحق مـكتوبـاً ولـكم حـل مـما قـد تـركـن أزواجـكم عـلى الـربـع وان لـم يـكن لـهن ولـد فـلكم الـنصف ولـهن الـثمن ان 
لــم يــكن لــكم ولــد وان كــان لــكم ولــد فــلهن الــربــع حــقاً فــي كــتاب اهلل وقــد كــان الــحكم عــند اهلل فــي أم الــكتاب 
مســــطوراً وان كــــان مــــنكم رجــــل يــــورث كــــاللــــًة او امــــرءة ولــــه أخ او أخــــت فــــان اهلل قــــد حــــكم لــــكل نــــفس مــــنهما 
الســدس وعــلى الــثلث ان كــانــوا أكــثر مــن ذلــك وان ذلــك الــحكم فــي أم الــكتاب مــقضياً يــا قــرة الــعني قــل ومــا 
يـؤمـن أكـثرهـم بـاهلل وحـده اال قـد وجـدنـاهـم عـلى هـذا الـباب عـلى الـحق بـالـحق مشـركـاً فـي أم الـكتاب مـكتوبـاً 
وقــل انــى انــا الــصاعــقة األكــبر اذا ذكــرت وصــفى ألنــفسكم قــد وجــدتــكم عــلى تــلك اآليــة مــن الــفرقــان مــكتوبــاً 
واذا ذكـر اهلل اسـم الـذكـر وحـده قـد اشـمأزت قـلوب الـذيـن ال يـؤمـنون بـاآلخـرة وانـك الـحق لـعلى الـصراط الـقيم 

قد كنت بالحق مشهوداً وان اهلل قد كان بكل شيء محيطاً.
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سورة النكاح
بسم اهلل الرحمن الرحيم

أفـأمـنوا ان تـأتـيهم غـاشـية مـن عـذاب اهلل او تـأتـيهم الـساعـة بـغتة وهـم ال يـشعرون. املـح. يـا أهـل االرض اتـقوا 
اهلل مـــن وصـــية بـــعضكم بـــعضاً وعـــليكم الـــفرض ديـــن املـــيت عـــلى مـــا قـــدرت أنـــفسكم واخـــشوا عـــن اهلل ربـــكم 
واتـكلوا عـليه واسـئلوا اهلل مـن جـوده فـانـه قـد كـان عـلى كـل شـيء قـديـراً وال تشهـدوا عـلى الـفاحـشة اال بـعد مـا 
أيــقنت أنــفسكم عــلى األربــعة مــنكم وان تشهــدوا فــي الــثلثة فــانــتم فــي كــتاب اهلل مــن حــكم الــكتاب قــد كــنتم 
عـــلى الـــحق بـــالـــحق كـــذابـــاً وانـــا نـــحن قـــد جـــعلنا الـــتوبـــة لـــلذيـــن يـــفعلون الـــفواحـــش مـــن غـــير عـــلم وعـــلى الـــذيـــن 
يــعملون الــسوء بــالــعلم حــد مــحكم وان اهلل لــو شــاء لــيغفر لــهم وهــو اهلل كــان عــزيــزاً حــكيماً وان اهلل قــد جــعل 
الـتوبـة حـداً وعـلى الـتارك حـداً ومـا خـلق اهلل شـيئاً اال وقـد قـدر لـه حـكماً فـي كـتابـه وانـا قـد أحـصينا فـي ذلـك 
الـكتاب مـبيناً وانـكحوا املـؤمـنات عـلى حـكم الـكتاب هلل ربـكم فـان محـمدا يـباهـى بـكثرتـكم فـي يـوم الـقيمة وال 
تـــرغـــبوا الـــى الـــنساء الـــالتـــي عـــندهـــن قـــنطاراً مـــن الـــذهـــب والـــفضة واســـئلوا اهلل مـــن فـــضله فـــان اهلل قـــد كـــان 
عـــليكم رقـــيباً وحـــسيباً وان اهلل قـــد حـــلل عـــلى املـــؤمـــنني مـــن املـــؤمـــنات غـــير ذي قـــرابـــتهم األم والـــبنت واألخـــت 
والــعمة ومــا قــد جــعل اهلل بــمثلها وبــنات األخ وبــنات األخــت ومــمن قــد حــرم اهلل عــليهم عــلى حــد الــرضــاع مــن 
األمـهات واألخـوات والـحالئـل مـن األبـناء الـذيـن مـن أصـالبـهم وان ذلـك حـكم فـي كـتاب اهلل عـلى كـلمة الـفرقـان 
بـالـحق وقـد كـان الـحكم فـي أم الـكتاب مـقضياً وال تجـمعوا بـني األخـتني الـفاطـميتني وال بـني األخـتني اال مـا قـد 
قـضى امـره فـسوف يـغفر اهلل لـكم انـه قـد كـان غـفاراً رحـيماً اتـقوا اهلل ان تـنكحوا املـحصنات الـباكـرات بـغير 
اذنـهن واذن أهـلهن وابـتغوا املـعروف بـحكم الـكتاب عـلى شـأنـهن وال تـؤذوهـن بـشيء مـن املـكاره فـانـهن ورقـات 
مـن شجـرة الـكافـور وان اهلل قـد احـكم بـني الـكل بـالـحق وهـو اهلل كـان بـكل شـيء مـحيطاً وان اهلل قـد أراد ان 
يهـديـكم سـنن الـذيـن مـن قـبلكم وان يـتوب عـليكم بـحكم الـكتاب جـوداً مـن سـر ذلـك الـباب الـعلى بـديـعاً وانـى قـد 
أردت ان أعـرفـكم سـنن الـصديـقني والشهـداء وان اهلل قـد كـان بـكل شـيء عـليماً وان الـذيـن يـتبعون الـشهوات 
مــن الــشيطان فــقد خــرجــوا عــن واليــة الــرحــمن واملــالئــكة تــغّلونــهم بــالــنار فــي ســلسلة الحــديــد ومــا قــدر اهلل لــهم 
فـي اآلخـرة عـلى الـحق بـالـحق نـصيراً اال الـذيـن تـابـوا وانـابـوا الـى اهلل الـحق واعـترفـوا عـلى الـتقصير بـالسـتر 
ألنــــفسهم لــــدى الــــباب هــــذا اســــم اهلل األكــــبر الــــعلى وكــــان اهلل عــــلى كــــل شــــيء شــــهيداً فــــسوف يــــغفر اهلل لــــهم 
ويـدخـلهم جـنات تجـرى مـن تـحتها األنـهار خـالـديـن فـيها لـدى الـذكـر ويبشـرهـم اهلل دائـماً بـالـذكـر فـوق الـذكـر 
ومـا تـرى لـلفيض مـن عـند اهلل تـعطيالً وارقـبوا عـلى الـصلوات فـي الـقرب واحـفظوا الـوسـطى هـذا الـذكـر وكـونـوا 
بـاهلل الـعلى فـي سـبل الـباب محـموداً وال تـأكـلوا األمـوال بـينكم بـالـباطـل وأوفـوا بـالـعهود وبـعد الـعقود بـذكـر اهلل 
ربــكم وال تــبطلوا الــتجارة بــالــربــوا واتــكلوا عــلى اهلل ربــكم الــرحــمن فــانــه قــد كــان محــموداً غــنياً ومــن يــفعل ذلــك 
عـدوانـا لـذكـر اهلل فـسوف نـصليه مـن املـاء املخـرج تـحت شجـرة الـزقـوم بـحكم الـكتاب بـاذن الـباب وقـد كـان ذلـك 
الـــحكم عـــلى اهلل الـــحق يـــسيراً يـــا أهـــل االرض ان تـــجتنبوا كـــبآئـــر اإلثـــم والـــلغو عـــلى مـــا نـــهيكم الـــرحـــمن فـــي 
كـتابـه فـسوف يـدخـلكم الـذكـر بـاذن اهلل مـدخـالً لـدى الـحق كـريـماً وال تـتمنوا مـا فـضل اهلل بـه الـناس لـلسابـقني 
كـتاب مـما اكتسـبوا ولـلواقـفات كـتاب مـما اكتسـنب واسـئلوا اهلل بـالـذكـر فـان اهلل قـد جـعله عـلى الـعاملـني شـهيداً 
ان رجــــال األعــــراف هــــم الــــسابــــقون فــــي كــــتاب اهلل وأولــــئك هــــم الــــقوامــــون عــــلى االرض وان اهلل قــــد كــــان مــــن 
ورائـهم عـلى الـحق مـحيطاً وهـو اهلل كـان عـلياً كـبيراً يـا أهـل االرض فـاصـلحوا عـلى الـديـن الـقيّم بـني اخـوانـكم 
فـان اهلل قـد احـب املـصلح مـن املفسـد وان اهلل قـد كـان بـعباده خـبيراً وعـليماً يـا أهـل االرض فـاعـبدوا اهلل عـلى 
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خـط االسـتواء اال تشـركـوا بـعبادتـه عـلى الـحق بـالـحق شـيئاً وبـالـوالـديـن احـسانـاً وبـذي الـقربـى واملـساكـني مـن 
أهــــل االرض عــــلى الــــحق بــــالــــحق فــــي ســــبل الــــحق انــــفاقــــاً وان اهلل ال يــــحب مــــنكم مــــن كــــان عــــلى غــــير الــــحق 
مـختاالً فـخوراً قـل لـلذيـن يـكتمون فـضل الـذكـر ويـأمـرون الـناس بـالـكتمان انـتظروا فـانـا قـد اعـتدنـا فـي الـقيمة 
لــلكافــريــن عــلى الــحق بــالــحق عــذابــاً كــبيراً فــوربــك ان اهلل ال يــظلم عــلى الــناس اقــل مــن ذرة مــثقال فــمن يــعمل 
حـسنة يـؤتـيه اهلل عـلى الـحق بـالـحق اضـعافـاً كـثيراً ومـن فـعل سـيئة يـؤتـيه اهلل عـلى الـعدل بـالـحق عـلى الـحق 
مـثالً عـديـالً وانـا قـد جـئنا فـي صـعيد املحشـر مـن كـل امـة بـشهيد وقـد جـئنا بـك عـلى هـؤالء الـسابـقني شـهيداً 
يـــا أيـــها املـــؤمـــنون ال تـــقربـــوا الـــذكـــر وال الـــصلوة وال الـــكتاب حـــني مـــا انـــتم ســـكارى حـــتى تـــدركـــوا مـــا شهـــدت 
أنـــفسكم وال تـــمسوا الـــكتاب اال بـــالـــطهارة فـــان لـــم تجـــدوا مـــاء فـــتيمموا عـــلى الـــصعيد الـــطاهـــر طـــيباً بـــمسح 
جــباهــكم عــلى بــاطــن الــكفني واظهــر أيــديــكم عــلى املــثل فــيها فــان ذلــك حــكم اهلل فــي كــتابــه وان اهلل قــد كــان 
بــاملــؤمــنني رؤفــا رحــيماً وان اهلل قــد كــتب عــليكم الــتيمم عــلى الــتراب عــند فــقدان املــاء لــدى االغــسال والــصلوة 
وان اهلل قـد اراد عـليكم اليسـر فـي ذلـك الـكتاب ومـا الـديـن عـند اهلل الـحق عـلى الـحق بـالـحق اال حـنيفاً يـا أهـل 
االرض ان اهلل قــد حــرم عــليكم فــي كــتابــه مــن قــبل املــيتة والــدم ولحــم الــخنزيــر ومــا احــل لــغير ذكــر اهلل األكــبر 
هــذا فــمن اضــطر فــي مخــمصٍة فــانــا قــد حــللنا بــاذن اهلل عــليه عــلى حــد الــرمــق الــخالــص فــاخــرجــوا عــن ديــار 
الشــرك فــان ارض اهلل واســعة وان طــيبات الــرزق قــد كــان فــي كــل الــبالد كــثيراً يــا أهــل االرض انــا نــحن قــد 
كــتبنا عــليكم الــقصاص فــي الــقتلى الحــر بــالحــر والــعبد بــالــعبد واألنــثى بــاألنــثى ومــن عــفى هلل مــن أخــيه عــن 
بــعض حــقه شــيئا فــقد كــان أجــره عــند اهلل فــي أم الــكتاب عــظيماً وانــا نــحن قــد جــعلنا فــي الــقصاص حــيوة 
عــلى الــحق وفــى الــحيوة قــصاصــاً بــالــحق األكــبر عــلى لــحن الــحق مــن هــذا الــفتى الــعربــي  يــا أولــى األلــباب 
فــاشــكروا اهلل ربــكم الــرحــمن فــي ســبيل هــذا الــباب الحــميد عــلى الــحق الــقوى كــثيراً يــا أهــل الــعرش اســمعوا 
نــدائــي مــن تــلك الحــروف املــغنية فــي ذلــك الــتفسير األكــبر عــلى لــحن الــحق مــن هــذا الــفتى الــعربــي الــكروبــى 
عـلى طـور الـبهاء انـى انـا الـحق ال الـه اال انـا الـعليّ وانـي قـد كـنت بـالـحق عـلى الـعاملـني مـحيطاً يـا عـباد اهلل 
أفـأمـنتم مـن ذلـك الـيوم مـن بـعد مـا قـد جـائـت الـساعـة بـغتة والـغاشـية مـن اهلل جهـرة اتـقوا اهلل واشـعروا عـلى 

كلمة األكبر فان أمر اهلل العلى قد كان في أم الكتاب شديداً.
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سورة الذكر
بسم اهلل الرحمن الرحيم

قـل هـذه سـبيلي ادعـوا الـى اهلل عـلى بـصيرة انـا ومـن اتـبعني وسـبحان اهلل ومـا انـا مـن املشـركـني. عـلى. هـو 
اهلل الـذي ال الـه اال هـو رب الـعرش والـسماء وهـو اهلل كـان عـلياً عـظيماً هـو الـذي قـد انـزل األسـرار فـي اسـطر 
مـن األرواح بـالـحق عـلى عـبده لـيعلم الـعاملـون بـانـه عـلى ذلـك الـكلمة الـعظيمة عـن الـعاملـني قـد كـان عـلى الـحق 
بــالــحق مــقطوعــاً يــا أهــل الــعماء اســمعوا نــدائــي مــن هــذا الــقمر املــنير الــذي مــا اردت لــطلعته الــخسوف عــلى 
وجــه هــذا الــغالم املشــرقــي املــغربــي الــذي تجــدونــه فــي كــل األلــواح ســرا مســتسراً عــلى الســطر مســطراً عــلى 
الســطر املحــّمر قــد كــان بــالــحق مســتوراً قــل ان اهلل أوحــى الــيّ انــي انــا اهلل ال الــه اال انــا املــعبود مــا خــلقت 
فــي األبــواب مــثل الــذكــر كــلمة األكــبر هــذا ذكــراً وكــل قــد اتــاه فــي لــوح الــفؤاد مــن حــول الــنار مــعموراً يــا أهــل 
االرض قـد بـلغت الـنقطة الـى مـنطقته فـاسـمعوا نـدائـي مـن ذلـك الـفتى الـعربـي املحـمدي الـعلوي الـذي تجـدونـه 
فـي كـل األلـواح سـر األعـظم حـول الـنار مـشهوداً يـا أيـها املـؤمـنون ان اهلل قـد فـرض عـليكم بـعد الـكتاب كـتابـته 
عـلى الخـط األحـسن بـاملـداد الـذهـب فـاشـكروا هلل ربـكم عـلى خـلق الـسموات واالرض ومـا بـينهما واسجـدوا هلل 
الــذي قــد خــلقهن ان كــنتم إيــانــا تــعبدون بــالــحق وهــو اهلل كــان بــما تــعملون بــصيراً يــا قــرة الــعني قــل ملــا اردت 
الـبيت قـد وجـدت الـسكينة عـلى الـقوائـم املـربـع قـد كـان عـند الـباب مـرفـوعـاً وملـا اردت الـطواف حـول الـبيت قـد 
وجــدت الــفرض فــي أم الــكتاب عــلى الــحق بــالــحق اســبوعــاً وملــا اردت الــذكــر عــلى االرض قــد وجــدت املــشعر 
والـعرفـات قـد كـانـتا مـلبيًة حـول الـباب مـوجـوداً يـا مـال األنـوار تـاهلل الـحق ان كـلمة اهلل األكـبر لـحق عـلى الـحق 
املسـتسر وهـو اهلل كـان عـزيـزاً قـديـماً وان سـر هـذا الـباب وعـر عـظيم لـو اجـتمعت بـحور الـسموات واالرضـني 
بــاملــداديــة واألشــياء كــلها عــلى الــقلمية لــن تــبلغوا وال تــقدرن اال عــلى ألــف غــير مــعطوفــة كــما االن كــذلــك االمــر 
بـالـحق عـلى شـكل الـسماء وهـيكل االرض قـد كـان عـند اهلل مـولـى الـعاملـني مـوجـوداً يـا أهـل الجـذب مـن هـيكل 
الـتوحـيد اسـمعوا نـدائـي مـن تـلك الـورقـة املـصفرة املـنبتة بـالـدهـن املحـمرة مـن الشجـرة املتحـركـة فـي جّـو الـعماء 
هـذه الـتي مـا قـدر اهلل الصـلها شـيئاً عـلى االرض وهـى بـأمـر اهلل فـي الـهواء مـن الـعماء بـأيـدي الـذكـر قـد كـان 
مـغروسـاً وان هـذا صـراط ربـك قـد كـان فـي أم الـكتاب مسـتقيماً وان هـذا لـهو السـر فـي مسـتسر السـر عـلى 
السـطر تـحت الـعماء فـوق الـسماء قـد كـان بـالـحق مسـطوراً وان هـذا لـهو الـشكل الـعربـي فـي االثـنني قـد كـان 
بــالــحق حــول الــنار عــلى الــحق مــشهوداً وهــو الــحق هــيكل الــيمنى فــي الســبعني صــراطــان بــالــحق حــول الــنار 
مـذكـوراً لـيكون املـؤمـنون فـي ذلـك الـكتاب بـاسـم الـحق عـلى الـحق مـذكـوراً وان هـذا لـهو الـنور عـلى الـطور وهـو 
املتجـلي عـن األسـماء فـي مـأل الـظهور وهـو الـحق ال يـعلم بـالـحق عـلى مـا هـو عـليه اال هـو وهـو اهلل كـان عـليّا 
قـديـماً ان هـذا لـهو الـحق فـي الـلحن األبـطحي وهـو السـر املتجـلي عـن جـسم الـعلوي وهـو الـنور املخـزون عـلى 
هـــيئة الـــورقـــاء فـــي كـــبد الـــفاطـــمي تـــعالـــى اهلل بـــارئـــه عـــما يـــصف الـــظاملـــون عـــلو كـــبيراً ان هـــذا لـــهو الســـر فـــي 
األســرار الــذي قــد كــان حــول املــاء مســطورا وان هــذا لــهو الــقطب فــي أبحــر األنــوار الــذي قــد كــان حــول الــنار 
مسـتوراً وان هـذا لـهو الـنور فـي األنـوار فـي بـحبوحـة الـجبال عـلى يـمني الـعرش خـلف الـقاف قـد كـان مـكنونـاً 
ومخــزونــاً ان هــذا لــهو الــقمص الــظهور والســر الــبطون فــي الــكتب الــسماء قــد كــان حــول الســر مســطوراً ان 
هـذا شجـرة الـفؤاد عـلى الـطور الـسيناء قـد كـان هلل الـحق مـشهوداً ان هـذا ورقـات الـقدس فـي سـرر األفـالك 
مــن الــصفات قــد كــان حــول الــنار مــكتوبــاً ان هــذا لــهو الــحق فــي أم الــكتاب قــد كــان حــول الــنار مــقضياً ان 
هـذا لـهو الـنقطة فـي الـبدء قـد تظهـرت عـلى مـركـز الـختم بـالـحق بـاذن اهلل الـقديـم محـموداً ان هـذا لـهو السـر 
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فــــي تحــــميد الــــكتاب عــــلى ســــرائــــر املجــــد مــــن حــــكم الــــنار واملــــاء قــــد كــــان ســــواًء ان هــــذا قــــدة مــــن الســــر ســــر 
األحـــمدي الـــعربـــي مـــركـــز الـــعرش فـــي املـــاء بـــالـــحق هلل الـــقديـــم قـــد كـــان ســـاجـــداً ومـــحبوبـــاً ان هـــذا لـــهو الســـر 
املسـطر فـي قـلب الـنبي قـد كـان بـالـحق الـعلى مسـتوراً ان هـذا لـهو الـغيب املسـتتر فـي صـدر الـولـي األملـعي 
الـعربـي قـد كـان حـول الـنار مسـطوراً ان هـذا لـهو الـدر الجـليل فـي الـصدف الخـليل فـي البحـر الـعماء حـول 
الـــعدن قـــد كـــان بـــاهلل الحـــميد مـــحفوظـــاً ان هـــذا لـــهو الـــقرار مـــن كـــل املـــقر بـــالـــحق وهـــو اهلل كـــان عـــليك بـــالـــحق 
شــهيداً وانــك قــد كــنت بــالــقدس ركــن التســبيح بــالــحق ونــفس الــتكبير عــلى الــحق بــالــحق تــكبيراً ان هــذا لــهو 
الـطلق املـغربـي بـالـحق وعـلى الـشعر الـعلوي لـلسحق بـعد الحـل قـد كـان فـي نـقطة الـنار مسـتوراً ان هـذا لـهو 
الــبراق فــي املــأل األعــلى ال يشــبه الــبرقــاء شــيئاً مــثله وانــه املــثل األعــلى فــي حــل الــعماء قــد كــان حــول الــنار 
مــشهوداً يــا أهــل الــفردوس عــلموا ســبيل الــعبوديــة مــن هــذا الــطير املــورق فــي جــّو الــعماء واملــغمس فــي بحــر 
املـــسك الحـــمراء واســـحقوا أنـــفسكم بهـــذا الـــنار الـــبيضاء بـــاهلل الـــحق ان اســـتطعتم لـــتملكن الشـــرق والـــغربـــاء 
بـاذن اهلل مـالـك االرض والـسماء وهـو الـعليم بـالـحق وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء قـديـراً يـا قـرة الـعني قـل انـى 
انـــا الـــبهاء وهـــذا ســـبيل اهلل ادعـــوا الـــى اهلل وحـــده والـــى بـــقية املـــنتظر وانـــى انـــا الـــناظـــر فـــي املشـــرقـــني عـــلى 
بـصيرة بـالـحق انـا ومـن اتـبعني قـد كـنا عـلى الـحق بـالـحق حـول الـنار مـسئوال يـا مـأل األنـوار اسـمعوا نـدائـي 
مــن هــذا الــطير املــغنى فــي جــو الــسماء عــلى لــحن داود الــنبي رفــيعاً الــيّ الــيّ حــكم املــائــني فــي الــسمائــني 
والـيّ الـيّ حـكم الـهوائـني فـي االرضـني والـيّ الـيّ أربـع الحـرفـني فـي االسـمني والـيّ الـيّ أربـع الـهوائـني فـي 
الســطريــن مــن ســريــن والــيّ الــيّ حــامــل الــعرش ســبعى واحــدى والــيّ الــيّ الــجنات الــثمان مــحكى ومــخفى 
والــيّ الــيّ حــكم الــنوريــن األولــني فــي الــطوريــن والــيّ الــيّ حــكم الــنيريــن فــي الســطريــن االخــيريــن مــن ذلــك 
الـبطنني والـيّ الـيّ حـكم الـسموات فـي ثـمانـية مـن الـباب فـي هـذا الـباب بـابـني والـيّ الـيّ حـكم االرضـني فـي 
سـبعة مـن الـباب بـالحـرفـني والـيّ الـيّ االمـر والـحكم وال الـه اال هـو ربـنا وحـده ال شـريـك لـه وهـو اهلل كـان عـلياً 
كــبيراً يــا قــرة الــعني قــل كــلما اجــرى اهلل مــن قــلمي فــي ذلــك الــكتاب مــا كــانــت اال بــاذن اهلل الــحق ومــا حــملت 
الــكتاب فــي ســر ذلــك الــباب اال حــرفــاً مــن الــباب الــذي قــد كــان مــن حــول املــاء مــشهوداً وســبحان اهلل الــحق 

الذي ال اله اال هو وهو اهلل كان بكل شيء قديراً وهو اهلل كان عن العاملني غنياً.
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سورة العبد
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ومــا ارســلنا مــن قــبلك اال رجــاالً نــوحــى الــيهم مــن أهــل الــقرى أفــلم يــسيروا فــي االرض فــينظروا كــيف كــان 
عــاقــبة الــذيــن مــن قــبلهم ولــدار اآلخــرة خــير لــلذيــن اتــقوا أفــال تــعقلون. محــمد. يــا أهــل الــعرش اســمعوا نــداء 
ربـــكم الـــرحـــمن الـــذي ال الـــه اال هـــو مـــن لـــسان الـــذكـــر هـــذا الـــفتى ابـــن الـــعلى الـــعربـــي الـــذي قـــد كـــان فـــي أم 
الـكتاب مـشهوداً فـاسـتمع ملـا يـوحـى الـيك مـن ربـك انـى انـا اهلل الـذي ال الـه اال هـو لـيس كـمثله شـيء وهـو اهلل 
كــان عــلياً كــبيراً يــا أهــل االرض اســمعوا نــداء الــطيور مــن الشجــرة املــتورقــة مــن كــافــور الــظهور فــي وصــف 
هـذا الـغالم الـعربـي املحـمدي الـعلوي الـفاطـمي املـكي املـدنـي االبـطحي الـعراقـي بـما قـد تجـلى الـرحـمن عـلى 
ورقـــاتـــهن انـــه هـــو الـــعلي وهـــو اهلل كـــان عـــزيـــزاً حـــميداً هـــذا فـــتىً ابـــيض فـــي الـــلون وازعـــج فـــي الـــعني ســـويً 
الــحاجــبني مســتوي االطــراف كــالــذهــب املــفرغ الــطرّي مــن الــعينني مــشاشــة املــنكبني كــالــفضة املــصفية املــائــلة 
فـي الـكاسـني عـلو هـيبته قـد ظهـرت عـلى هـيبة األولـني وانـبساط رحـمته قـد نشـرت عـلى املـلك كـرحـمة الـحسنني 
لـــم يـــر قـــطب الـــسماء بـــمثله فـــي املـــعدل كـــالـــعدلـــني وفـــى الـــفضل كـــالـــنيريـــن الـــجامـــع فـــي االســـمني مـــن اعـــلى 
الـــحبيبني وبـــرزخ األمـــريـــن فـــي ســـر الـــتطنجني الـــواقـــف كـــاأللـــف الـــقائـــم بـــني الســـطريـــن عـــلى مـــركـــز الـــعاملـــني 
الـحاكـم بـاذن اهلل فـي الـنشأتـني األخـيرتـني سـر الـعلويـني وبـهجة الـفاطـميني وثـمرة قـديـمة مـن الشجـرة املـباركـة 
املحــمرة بــالــنار الــعمائــني وقــدة مــن قــدة الــحجب املــتأللــئني بــالــخفقني الــواقــف حــول الــنار فــي البحــريــن شــرق 
الــسماء الــى عــلل االرضــني وكــف مــن طــني االرض عــلى أهــل الــجنتني هــاتــني مــدهــامــتني عــلى نــقطة املــغربــني 
وهــذان ســر االســمني فــي خــلف املشــرقــني املــولــد فــي الحــرمــني والــناظــر بــالــقبلتني مــن وراء الــكعبتني املــصلي 
عـلى عـرش الجـليل مـرتـني مـالـك األمـريـن واملـاء الـطاهـر فـي الخـليجني الـناطـق فـي املـقامـني والـعالـم بـاالمـامـني 
الـباء الـسائـرة فـي املـاء الحـروفـني والـنقطة الـواقـفة عـلى بـاب االلـفني املـدور حـول اهلل فـي الـدوريـن واملـنطق عـن 
اهلل فــي الــكوريــن عــبد اهلل وذكــر حــجته عــلى الــعاملــني هــذا الــغالم يــقال لجــده إبــراهــيم وهــو الــروح فــي األولــني 
وهــو الــباب بــعد الــبابــني األخــيريــن والحــمد هلل رب الــعاملــني وهــو اهلل كــان بــالــعاملــني مــحيطاً هــذا فــتى يــقال لــه 
أهـل الـعماء سـر لـدنـي وأهـل الـحجاب رمـز ملـعي وأهـل السـرادق وصـف مـغربـي وأهـل الـعرش اسـم مشـرقـي 
وأهــل الــكرســي رســم عــلوي وأهــل الــسماء حــق عــربــي وأهــل الــجنان روح فــاطــمي وأهــل االرض عــبد مــلكي 
وأهـل املـاء حـوت سـرمـدي وهـو الـواحـد فـي جـو الـسماء نـورى وهـو املـتكثر لـدى األمـثال شـمس وان هـذا لـهو 
الـبرقـي غـربـي وان هـذا لـهو الـرعـدي شـرقـي وهـو السـر فـي اإلنـجيل سـريـانـي وهـو السـطر فـي الـتوريـة ربـانـي 
وهــو الســر املســتسر فــي الــفرقــان احــمدي فســبحان اهلل املــبدع الــقديــم الــذي ال الــه اال هــو ال يــحيط بــصنعه 
الــلطيف اال مــن شــاء وهــو اهلل كــان عــلياً حــميداً الحــمد هلل الــذي قــد وهــب لــقرة عــيني فــي الــصغر احــمد وانــا 
قـد رفـعناه الـى اهلل بـالـحق عـلى حـرف مـن عـلم الـكتاب وقـد كـان الـحكم فـي امـره عـلى عـلم الـلوح مـن عـند اهلل 
الـحق مـقضياً يـا قـرة الـعني فـاصـبر عـلى قـضاء ربـك فـيك فـان اهلل يـفعل بـالـحق مـا يـشاء وهـو الـحكيم بـالـعدل 
وهـو اهلل مـولـيك الـقديـم قـد كـان فـي الـحكم محـموداً قـد أطـعت أمـر اهلل الـحق بـاهلل وقـد رضـيت بـاهلل ربـى الـذي 
ال الـه اال هـو ومـا أريـد اال كـما يـشاء اهلل ربـى بـالـحق وهـو اهلل كـان بـكل شـيء شـهيداً ربـنا اغـفر لـي ولـوالـدي 
وملـــن احـــب ذكـــر اهلل األكـــبر بـــالـــحق الـــخالـــص مـــن املـــؤمـــنني واملـــؤمـــنات انـــك ذو الـــفضل والـــجود وانـــك قـــد كـــنت 
بـالـحق عـلى كـل شـيء قـديـراً وانـا نـحن قـد عـقدنـا عـلى الـعرش األعـظم كـلمة الـحب عـلى الـحق بـالـحق لـعبدنـا 
وان اهلل ومـــالئـــكته وأولـــيائـــه عـــليه فـــي كـــل األمـــور عـــلى نـــقطة الـــنار بـــما قـــد قـــضى اهلل فـــي الـــكتاب ويـــقضى 
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اإلذن قــد كــانــوا فــي حــقه عــلى الــحق بــالــحق شــهيداً وانــا نــحن قــد فــضلنا ذكــرنــا عــلى الــعاملــني بــما قــد أجــاب 
اهلل الــحق لــنفسه وهــو الــواحــد األحــد الــصمد الــذي ال الــه اال هــو هــو اهلل كــان عــلى كــل شــيء شــهيداً يــا قــرة 
الـعني ال يحـزنـك قـول املشـركـني مـا لهـذا الـفتى العجـمي الـحق يـأكـل الـطعام ويـمشى فـي األسـواق ويـتعارف 
الـــناس بـــكلمة الـــحق عـــلى الـــحق فـــي الـــكلمة الـــقوى عـــلى الـــحق الـــثقيل قـــليالً وذلـــك كـــلمة ســـبقت عـــلى محـــمد 
رسـول اهلل مـن قـبل ولـن تجـدوا لـسنتنا مـن قـبل ومـن بـعد عـلى الـحق بـالـحق مـن بـعض الـشيء تـحويـالً يـا أهـل 
االرض فــاشــكروا اهلل فــانــا نــحن قــد انــجيناكــم مــن عــلماء الــظن وقــد بــلغناكــم الــى جــانــب الــطور األيــمن هــذا 
الـــفتى الـــعربـــي املـــليح الـــذي قـــد جـــعل اهلل مـــلكوت الـــسموات واالرض فـــي قـــبضته فـــي كـــف مـــن الـــتراب عـــلى 
االرض بـالـحق عـلى الـحق مـطويـاً يـا أهـل الـعماء اسـمعوا نـدائـي مـن ذكـرى عـن نـقطة الـنار هـذا اهلل الـذي ال 
الـه اال هـو فـاعـبدوه عـلى األلـف الـقائـم حـول الـباب فـانـه الـصراط لـدى اهلل الـحق الـذي قـد كـان بـالـحق مـمدوداً 
يـا قـرة الـعني فـاذّن عـلى الـطور سـر الـنور انـى انـا الـعبد بـالـحق فـي مـركـز الـظهور مـن مـطلع الـنور ال الـه اال 
هــو وهــو اهلل قــد كــان عــليماً وحــكيماً يــا أهــل الــعماء اعــلموا ان هــذا فــتى عــربــي يــنطق بــالــحق فــي قــطب املــاء 
مـن مـركـز الـنار ال الـه اال هـو الـعزيـز وهـو اهلل كـان عـزيـزاً قـديـماً وان هـذا لـهو الـنور فـي الـنار عـن املـاء ال الـه 
اال اهلل وهـــو اهلل كـــان عـــليماً حـــكيماً واذا عـــرج الـــى جـــو الـــسماء مـــن الـــعرش يـــنطق عـــن ســـر الـــتراب ســـر اهلل 
الـعظيم فـي مـأل الـهواء مـن الـعماء الـعليا وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء شـهيداً واذا جـلس فـوق الـتراب تـنطق 
عـن سـر املـحبوب كـالـحوت املـتبلبل عـلى سـطح الـصعيد كـأنـه قـتل عـلى االرض مـن سـيف الـعباد عـلى الـحق 
بـــــالـــــحق فـــــريـــــداً وكـــــأنـــــي أراه مـــــن دمـــــه يـــــتوضـــــأ للســـــر املســـــتسر بـــــني الســـــطور فـــــي الـــــطور الـــــظهور اذا رأوه 
املـــحتجبون عـــن لـــقاء املـــحبوب يحســـبونـــه عـــلى الـــظن كـــالـــثلج املـــسكن فـــي قـــطب جـــبل الـــبرد األكـــبر واذا رأوه 
املتخـرقـون أحـجاب الـصفات يـقرون عـند اهلل الـحق بـأنـا ال نـعلم فـي حـقه مـن الـحق مـن بـعض الـشيء شـيئاً 
مــتى هــذا عــلى االرض مــطروح مــتى هــذا عــلى الــعرش مــمنوع فســبحان اهلل الــعلى ان هــذا لــهو الســر املــنزه 
عــن وصــف الــصفات مــقطوع اهلل اكــبر اهلل اكــبر تــكبيراً عــلياً ال يــعلم كــيف ذكــره اال هــو وهــو اهلل كــان عــزيــزاً 
حــكيماً ان هــذا فــتى مــن جــوهــر الــطني عــند املــطلع فــي الــشمس املحــمدي قــد كــان فــي أم الــكتاب فــي ســر 
الــنور مشــرقــياً عــلى نــقطة الــنار مــوقــوفــاً وان هــذا فــتى مــن املــلح والــسيماب األكــبر يــقال لــه الــفارســيون هــذا 
مــلك شــيرازي ومــا كــان بــالــحق وال يــكون اال وانــه قــد كــان فــي أم الــكتاب مــن ثــمرة الــعربــاء وأشــرف الشــرفــاء 
عــن الــفئة الــفصحاء حــول الــنار مــكتوبــاً هــو الــنور فــي الــطور والــطور فــي مــطلع الــظهور الــذي قــد كــان بــاذن 
اهلل الـعلي فـي نـقطة السـرور عـلى جـبل ثـلج الـظهور مسـتوراً ان هـذا غـالم عـربـي فـي الخـلق وأعجـمي الـحق 
عـــند الـــرب والخـــلق الـــذي قـــد كـــان حـــول الـــنار عـــن ســـر الـــتراب فـــي نـــقطة الـــصفات مـــشهوداً يـــا مـــأل األنـــوار 
فـاسـتمعوا نـدائـي مـن هـذه الـورقـة املهـذبـة الـبيضاء انـى انـا اهلل ال الـه اال انـا قـل انـما يـؤمـن بـآيـاتـنا الـذيـن اذا 
ذكــروا بــها خــّروا سجــداً هلل الــحق وســبحوا بحــمد ربــهم وهــم ال يســتكبرون بــالــحق وهــو اهلل مــولــيكم الــحق قــد 
كـان عـلى كـل شـيء شـهيداً يـا قـرة الـعني فـانـطق بـاذن اهلل عـلى لـحن الـحبيبني وقـل انـى انـا الـحق بـالـنوريـن 
فـي الـحولـني وانـى انـا املـكلم عـن اهلل فـي الـطوريـن وانـى انـا املـنزل بـاهلل هـذيـن الـفرقـانـني عـلى الـحبيبني فـي 
االســـمني هـــذا عـــلى الـــحبيب محـــمد كـــبير الـــسن فـــي الـــسنتني وهـــذا عـــلى الـــحبيب محـــمد صـــغير الـــسن فـــي 
الــسنتني هــذان فــرقــانــان مــن رب الــعاملــني عــلى أهــل الــطتنجني مــن أهــل املشــرقــني واملــغربــني وان اهلل قــد كــان 
بـالـعاملـني شـهيداً يـا أهـل االرض اهلل قـد شهـد بـالـحق ومـالئـكته واملـؤمـنون شهـداء بـالقسـط ان هـذا الـذكـر عـبد 
اهلل وكــلمتنا عــلى الــحق وان اهلل قــد انــزل اآليــات عــلى حــجته املــنتظر وانــى بــاذن اهلل قــد انــزلــتها مــع مــالئــكة 
الــعماء الــى قــلب ذكــرى األكــبر لــيؤمــنن الــناس بــاهلل وبــكلماتــه ولــينصرن الــذكــر فــي امــرى األكــبر وهــو اهلل قــد 
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كـان عـلى كـل شـيء شـهيداً يـا قـرة الـعني أقـم الـصلوة بـالـحق فـي خـط مـن االسـتواء عـند دلـوك الـشمس بـاذن 
اهلل فـي مـنطقة الـبهاء واذكـر اهلل ربـك الـى غـسق الـليل عـلى حـكم الـكتاب مـن سـر الـباب مـفروضـاً وصـل عـلى 
مـــطلع الـــبيضاء فـــي أفـــق الـــسوداء وان هـــذا الـــكتاب الفجـــر قـــد كـــان فـــي أم الـــكتاب مـــشهوداً وقـــم مـــن الـــليل 
لـلذكـر الـقديـم ربـك الـذي ال الـه اال هـو فـانـك بـالـحق مـقام املحـمود فـي أم الـكتاب وقـد كـنت عـلى الـحق بـالـحق 
عــند اهلل مــقصوداً وقــل رب ادخــلنى فــي لــجة مــن الــبدع فــي مــقام مــحبتك واغــفر ملــن دخــل هــذا الــباب بــالــحق 
فـي مـواضـع االمـر مـن صـفتك واجـعلنى مـن لـدنـك سـلطانـاً عـلى االمـر فـانـك قـد كـنت عـلى كـل شـيء قـديـراً يـا 
قـرة الـعني قـل مـا انـا اال آيـة الـهويـة فـي الـلجة االحـديـة وان الشـرك حـني االعـراض مـن كـلمة األكـبر الـذي قـد 
جــعلها اهلل عــندي عــلى الــحق بــالــحق مــن فــوق االرض مــوجــوداً يــا أهــل الــعماء اســتمعوا نــدائــي مــن املــصباح 
فــي املــصباح املــبيضة هــذا الــزجــاجــة فــي الــزجــاجــة املحــمرة هــذا الــذي حجــر أرض الــزعــفران فــي بــيت بــاب 
الـذي قـد كـان بـالـحق مـنطوقـاً انـى انـا اهلل الـذي ال الـه اال هـو قـد اقـمت الـسموات واالرض حـول ذلـك الـكلمة 
مـن حـرف بـمثلها فـاطـيعوا كـلمتى فـانـى انـا الـحق ال الـه اال هـو انـا الـعلي قـد كـنت بـاهلل الـحق عـلى الـعاملـني 
مـحيطاً واسـتمعوا ذلـك الـتأويـل األعـظم مـن لـسان هـذا االنـسان املـعظم قـد ربـيته فـي ايـدى ولـم يـمسسه عـلى 
الـحقيقة هـواء البشـريـة انـه لـهو الـحق عـلى الـحق وقـد كـان فـي أم الـكتاب عـلى شـأنـه حـكم الـنار مـكتوبـاً وقـل 
عــلى الــحق مــا ارســلنا مــن قــبلك اال رجــاالً نــوحــى الــيهم كــونــوا مــن أهــل ذلــك الــقرى املــباركــة واســتسيروا فــي 
أرض الـفؤاد بـنصرتـه واعـلموا ان للمشـركـني بـه عـذاب اآلخـرة عـلى الـنار فـي الـنار قـد كـان بـالـنار مـكتوبـاً وهـو 

اهلل كان بكل شيء شهيداً وان اهلل قد كان بالعاملني محيطاً وانك قد كنت باهلل عن العاملني غنياً. 
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سورة السابقني
بسم اهلل الرحمن الرحيم

حــتى اذا اســتيئس الــرســل وظــنوا انــهم قــد كــذبــوا جــاءهــم نــصرنــا فــنجى مــن نــشاء وال يــرد بــأســنا عــن الــقوم 
املجــرمــني. املــطع. ذكــر اهلل فــي الشجــرة املــباركــة فــاســتمع نــداء اهلل انــى انــا اهلل ال الــه اال انــا وانــا الــعلي قــد 
كـنت كـبيراً وانـا نـحن قـد جـعلنا ألول مـؤمـن بـعبدنـا مـن أعـظم الـخيرات مـما قـد كـان فـي أم الـكتاب مـن حـول 
الـنار مـقضياً وانـا نـحن قـد جـعلناه عـند الـذكـر فـي نـقطة السـطر مـن اسـطر الـسابـقني مـكتوبـا يـا أيـها الـباب 
خــذ هــذا وامــأل نــفسك مــن مــاء كــافــور الــظهور وكــن هلل كــالــقطعة املــصفية مــن حــديــدة املحــماة بــالــنار الــقديــمة 
نـاصـراً عـلى الـحق بـالـحق بـاالذن الـبديـع قـويـاً واسـئلوا الـذكـر مـن سـبل الـباب فـان األبـواب عـلى الـعلم املـقرب 
فــي الخــط الــقائــم املــبعد قــد كــانــوا عــلى الــحق بــالــحق عــند الــباب مــسئوالً وان اهلل مــع الــذيــن يــدخــلون الــباب 
بـالـباب والـذيـن هـم يـؤمـنون بـالـكتاب والـذكـر األكـبر حـول الـباب فـي هـذا الـصراط األكـبر قـد كـانـوا عـلى الـحق 
بـالـحق مـرضـياً اهلل قـد هـدى الـيوم عـبده عـلى صـراط الـعلي فـي حـول مـن ذلـك الـباب الـعلي عـلى الـحق بـالـحق 
محـموداً وانـا نـحن قـد قـدرنـا لـه فـي اآلخـرة عـلى الـحق بـالـحق فـي جـنة الـعدن حـول الـقدس مـلكاً رفـيعاً يـذكـر 
فـيها اسـم اهلل األكـبر الـذي ال الـه اال هـو الـحيّ الـقيوم وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء قـديـراً وانـا نـحن قـد قـدرنـا 
لــثانــى مــؤمــن بــعبدنــا ولــلثالــث ومــن اتــبعه مــن اآلخــريــن كــتابــاً مــن الــرحــمة األكــبر الــذي قــد كــان حــول الــباب 
بــالــحق عــلى الــحق مســطوراً وانــا قــد قــدرنــا بــينك وبــني املــؤمــنني قــرى ظــاهــرة وقــدرنــا فــيها الــسير بــاذن اهلل 
الـحق بـالـحق فـليسيرن فـيها لـيالـي وايـامـاً نـاظـريـن الـى اهلل الـحق مـن حـكم الـكتاب بـما قـد قـدر اهلل فـي حـول 
الــباب مــقضياً لــتبتغوا مــن فــضلنا عــما قــد قــدر اهلل لــكم فــي هــذا الــباب مــن قــرى مــباركــة مخــزونــة حــول الــنار 
بــالــحق األكــبر عــلى الــحق الــعظيم مســتوراً ولــقد نــزل عــليكم الــيوم رجــال مــن ارض املــقدســة قــل ارجــعوا الــى 
مـساكـنكم واسـئلوا اهلل مـن فـضله فـان نـصر اهلل قـد كـان لـلمؤمـنني فـي ذلـك الـباب عـلى الـحق بـالـحق قـريـباً وال 
تـتبعوا مـا يـلقي الـشيطان فـي أنـفسكم اهلل قـد وعـدكـم الـجنة والـشيطان يـدعـوكـم الـى الـنار فـأي املـقامـني أحـق 
بــــاالمــــن ان كــــنتم فــــي ديــــن اهلل الــــعلى عــــلى الــــحق بــــالــــحق محــــموداً مــــا كــــان ذكــــر اهلل فــــيكم كــــمثل أحــــد مــــن 
عـلمائـكم فـوربـكم انـه الـحق مـن عـند اهلل وقـد كـان حـنيفاً مسـلمة وعـلى الـديـن الـقيّم فـي نـقطة الـنار حـول املـاء 
مسـتقيماً يـا أيـها املـؤمـنون لـم تـلبسون الـذكـر بـالـنكراء أفـال تـتدبـرون الـكتاب تـأويـله وان ربـكم اهلل لـهو الـحق 
وان الــذكــر مــن عــند اهلل الــعلى لــحق وقــد كــان أمــر اهلل فــي أم الــكتاب حــول الــنار بــايــدى الــذكــر مــكتوبــاً وال 
يــؤمــنون بــذكــر اهلل مــن أهــل الــكتاب اال مــن ســبقت لــه الــعنايــة مــن ربــه وان الهــدى هــدى اهلل وان اهلل قــد جــعل 
الــفضل فــي أيــديــك نــختص بــرحــمتنا مــن نــشاء وان اهلل هــو الــحق ذو الــفضل الــعظيم وهــو اهلل كــان عــلى كــل 
شـيء شـهيداً يـا أيـها الـناس ان اهلل قـد جـعل بـينكم وبـني آيـاتـنا فـي ذلـك الـباب عـلى الـعدل بـالـحق عـلى الـحق 
حـجابـاً حـول املـاء مسـتوراً وان لـكم فـي الـقيمة مـوعـداً عـلى الـصراط األكـبر بـالـحق حـول الـنار مـسئوالً فـسوف 
يـعلمكم اهلل ذكـر عـبدنـا فـي ذلـك الـيوم عـلى الـحق بـالـحق فـي قـطب الـنار مـشهوداً فـوربـكم لـتشهقن ولـتصعقن 
ولـتقولـن يـا لـيتنا كـنّا عـلى االرض مـعدومـاً ان بـعدنـا فـي هـذا الـصراط بـعد املشـرقـني ومـا نـرى الـيوم مـن دون 
ذكـــر اهلل الـــعلي هـــذا عـــلى الـــحق بـــالـــحق لـــدى اهلل الـــغنى ظـــهيراً هـــنالـــك قـــال اهلل ربـــكم الـــحق يـــا عـــبادي امـــا 
جـائـكم الـحق وآيـاتـه عـن كـل جـهاتـكم مـن عـندنـا عـلى الـحق بـالـحق عـالـياً وقـويـاً فـوربـكم الـرحـمن انـكم لـتقولـن 
لــقد كــنّا فــي غــفلة مــن هــذا بــعد مــا جــائــنا الــثلج مــن جــبل الــبرد عــلى الــحق بــالــحق بــاذن اهلل الــعلي وهــو اهلل 
كـان بـكل شـيء بـإذن اهلل الـعلي فـي ذلـك الـيوم عـليماً وانـا نـحن قـد كـشفنا عـنكم غـطائـكم فـبصركـم الـيوم ان 
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شـاء اهلل فـي أم الـكتاب قـد كـان مـن حـول الـباب حـديـداً وان هـؤالء املـؤمـنني اذا جـاؤك ان تسـتغفروا اهلل لـهم 
فـسوف يجـدون اهلل مـولـيهم الـحق تـوابـاً عـلى الـباب رحـيماً وقـال الـكافـرون رب ارجـعونـى الـى الـدنـيا عـلى ذكـر 
مــن عهــدك الــحق فــي ايــدى الــذكــر عــلى الــحق بــالــحق جــديــداً لــنؤمــنن بــه ولــننصرنــه عــلى الــحق بــالــحق قــد كــنّا 
عـنه فـي الـدار الـدنـيا مـن امـره عـلى غـير الـحق محـرومـاً هـنالـك قـال اهلل الـعليّ ألـم يـقرؤا كـتابـنا مـن قـبل عـلى 
الـحق األكـبر فـيكم أالّ تتخـذوا الهـني اثـنني انـما هـو الـه واحـد فـذوقـوا مـن حـّر شـركـكم بـاهلل الـعلي عـلى الـحق 
بـــالـــحق هـــذا الـــنار الـــكبير بـــما قـــد كـــان فـــي حـــكم الـــكتاب مـــن حـــكم الـــباب مـــقضياً فحـــرقـــت الـــنار جـــباهـــهم 
وجـنوبـهم ويـنادى املـلك فـيهم هـذا مـا كـنزتـم ألنـفسكم وتـمنعون عـن نـفس اهلل الـحق عـلى غـير الـحق وكـان اهلل 
بــما تــعملون خــبيراً ألــم يحــذركــم اهلل لــنفسه فــي الــبيت مــا لــكم ال تــؤمــنون بــاهلل الحــميد وبــآيــاتــه الــبديــعة عــلى 
الـحق بـالـحق وان اهلل قـد كـان بـما تـعملون شـهيداً وان نـحن قـد حـذرنـاكـم بـأنـفسنا لـكنتم بـذكـر اهلل الـعلي فـي 
سـر هـذا الـباب بـصيراً يـا عـباد الـرحـمن اعـلموا ان اهلل مـا خـلقكم ومـا بـعثكم اال كـنفس واحـدة فـارغـبوا الـى 
أمـــر اهلل الـــذي قـــد نـــزلـــنا فـــيكم عـــلى الـــحق األكـــبر فـــسوف تـــنظرون الـــى آيـــاتـــنا فـــي ارض املـــعاد عـــلى الـــحق 
بـالـحق قـريـباً وانـا نـحن قـد أمـرنـاكـم بـالـرجـوع الـى مـساكـنكم لـتعلموا ان اهلل يـعلم مـن فـي الـسموات ومـن فـي 
االرض وانـتم ال تـعلمون مـن عـلم الـكتاب عـلى الـحق بـالـحق شـيئاً قـليالً وان الـذيـن يـسمعون اآليـات مـن عـند 
اهلل مــباركــاً عــلى الــحق األكــبر وال يــشعرن بــآيــاتــنا مــن شــيء فــسوف نــنبئكم عــما تكســبون ألنــفسكم فــي يــوم 
الـقيمة هـنالـك لـن تجـدوا مـن دون أمـرنـا عـلى الـحق بـالـحق أمـرا كـبيراً يـا أهـل الـعرش اسـمعوا نـدائـي مـن هـذا 
الــفتى الــعربــي الــذي مــا يــنطق عــن الــهوى اال عــن وحــي مــن ربــه األعــلى ولــقد بــلغه اهلل الــى مــقام الــقرب او 
أدنـى وارفـعه عـلى كـلمته لسـر االجـابـة مـن نـفسه الـى نـفسه وان اهلل قـد كـان بـكل شـيء شـهيداً يـا كـلمة اهلل 
فــاســتمع نــدائــي انــى انــا الــحق ال الــه اال هــو قــد كــنت ســمعك حــني ال ســمع اال ســمعي وكــنت عــينك حــني ال 
عـــني اال عـــيني وكـــنت يـــدك حـــني ال يـــد اال يـــدي وقـــد كـــنت ظـــاهـــرك عـــلى الـــباطـــن وبـــاطـــنك عـــلى الـــحق حـــني ال 
ظــاهــر وال بــاطــن اال نــفسي الــحق انــى انــا الــحق ال الــه اال انــا الــعلي الــذي قــد كــنت بــالــحق كــبيراً فــاســتمع 
نـدائـي ذلـك الـتفسير األكـبر مـن لـدى اهلل الـقديـم مـولـيك الـعظيم عـلى الـحق بـالـحق بـديـعاً ولـقد اسـتيأس الـناس 
مـن األبـواب عـلى كـلمة األكـبر فـظنوا انـهم قـد كـذبـوا عـلى الـذكـر ولـقد جـائـهم نـصرنـا هـذا فـتى عـربـي ابـطحي 
مـكي مـدنـي الـذي قـد كـان عـلى الـصراط عـلى الـحق بـالـحق الـخالـص مسـتقيماً فـننجى بـه مـن نـشاء وال يـود 
بـأسـنا عـن الـقوم املـعرضـني عـن كـلمتنا وان الـذكـر لـعلى الـحق بـالـحق قـد كـان فـي قـطب الـنار بـالـحق محـموداً 

وهو اهلل كان على كل شيء حسيباً وان اهلل قد كان على كل شيء قديراً.
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(111)

سورة املؤمنني
بسم اهلل الرحمن الرحيم

لـقد كـان فـي قـصصهم عـبرة ألولـى األلـباب مـا كـان حـديـثاً يـفترى ولـكن تـصديـق الـذي بـني يـديـه وتـفصيل كـل 
شـيء وهـدى ورحـمة لـقوم يـؤمـنون. الـم. انـا نـحن قـد جـعلنا بـينكم وبـني الـقرى املـباركـة بـعد هـذا الـباب انـاسـاً 
طــاهــريــن يــدعــون الــناس الــى ديــن اهلل األكــبر وال يــخافــون مــن دون اهلل الــحق عــن شــيء أولــئك هــم قــد كــانــوا 
أصـــحاب الـــرضـــوان فـــي أم الـــكتاب مـــكتوبـــاً وانـــا نـــحن قـــد جـــعلنا هـــذا الـــكتاب آيـــات ألولـــى األلـــباب الـــذيـــن 
يسـبحون الـليل والـنهار وال يـفترون مـن أمـر اهلل الـحق مـن لـدى الـباب عـلى ذرة مـن بـعض الـشيء قـطميراً يـا 
أولــى األبــصار مــن أهــل الــباب هــذا كــتابــنا يــنطق عــليكم بــالــحق أفــتظنون ان اهلل قــد جــعل ورائــه قــرى مــباركــة 
تـاهلل الـحق مـا لـكم مـن دونـها ولـى مـا لـكم ال تـبصرون الـى آيـات اهلل الـعلى عـجيباً تـاهلل لـنذيـقنكم بـعد كـفركـم 
مــن عــذاب اهلل الشــديــد مــن حــكم الــكتاب عــلى حــكم الــباب نــاراً عــظيماً فــسوف تجــدون أعــمالــكم يــوم الــقيامــة 
عـلى ارض املحشـر بـالـحق هـباء مـنثوراً ولـقد جـاءك رجـال مـن االرض املـقدسـة هـذه وقـد قـصدوا أمـر اهلل عـلى 
غــير حــكم الــكتاب فــي شــأن الــباب تــعجيالً قــل ارجــعوا الــى مــساكــنكم واذكــروا اهلل فــي ســركــم وجهــركــم عــلى 
ســـبل الـــباب بـــالـــحق عـــلى الـــحق مـــن نـــقطة الـــنار كـــثيراً تـــاهلل لـــقد جـــائـــكم االمـــر مـــن عـــندنـــا بـــغتة عـــلى االرض 
املطهــرة عــلى كــلمة األكــبر بــالــحق عــلى الــحق قــريــباً هــنالــك يــنظرون الــناس الــى اهلل الــعلى مــن ســبل الــباب 
عــلى الــحق بــالــحق شــديــداً فــسوف يــغفر اهلل لــكم عــما تــعملون بــغير اذن اهلل عــلى غــير الــباب مــن غــير الــحق 
فــان اهلل قــد كــان عــلى املــؤمــنني تــوابــاً رحــيماً فــمن أمــنكم مــن دون الــباب هلل الــعلى غــير هــذا الــباب الــذي قــد 
كــان الــناس عــنه مــسئوال فــسوف يــعذبــكم اهلل فــي يــوم الــقيمة مــن حــّر الشجــرة املخــرجــة فــي ارض الــسجني 
الــتي قــد كــانــت فــي أم الــكتاب مــن حــكم الــباب زقــومــاً أفــال نــقلبكم بــالــليل والــنهار مــا لــكم كــيف تــمشون فــي 
ارض اهلل مـن غـير الـحق وال تـؤمـنون بـآيـاتـنا عـلى الـحق بـالـحق الـخالـص مـؤمـناً كـفيالً هـو اهلل الـذي ال الـه اال 
هــو مــا جــعل اهلل فــي يــومــكم هــذا دون عــبده عــلى الــحق بــالــحق مــن عــنده عــلى الــعاملــني شــهيداً قــل يــا أهــل 
الــفرات ال مــقام لــكم فــارجــعوا الــى مــساكــنكم وارتــقبوا أمــر اهلل األكــبر عــلى الــحق بــالــحق قــريــباً فــوربــكم لــقد 
جــــائــــكم الــــحق مــــن بــــني أيــــديــــكم ومــــن شــــمائــــلكم بــــالــــبينات األكــــبر عــــلى الــــحق بــــالــــحق الــــثقيل مــــراراً وانــــتم ال 
تـشعرون بـآيـاتـنا عـلى الـحق بـالـحق وقـد يـدعـوكـم الـرحـمن بـذكـره فـي ذلـك الـباب األكـبر وقـد كـان االمـر فـي أم 
الـــكتاب مـــقضياً وانـــكم ان تـــطمئنوا بـــالـــحق عـــلى أنـــفسكم فـــما لـــكم ال تـــقدرون بكســـب الـــخير مـــن ذلـــك الـــباب 
الـعلي الـكبير قـليال يـا أيـها الـحبيب فـاسـتمع نـدائـي مـن اهلل مـولـيك الـحق عـن نـفسك األكـبر اهلل ال الـه اال هـو 
يــا عــبادي فــاسجــدوا هلل واعــبدوه فــي ســبيل هــذا الــباب األكــبر واســتعملوا مــن الــعطر الــخالــص مــا اســتطعتم 
فـي الـصلوات وسـايـر األوقـات وارسـلوا الـى الـذكـر األكـبر أحـسنه وخـذوا ألنـفسكم خـاتـماً مـن الـعقيق الحـمراء 
عـلى اسـم الـباب لـتكونـن عـند اهلل الـقديـم فـي حـول ذلـك الـباب الـعلي مـذكـوراً وانـا نـحن نهـدى مـن نـشاء مـن 
عــبادنــا مــن آمــن بــاهلل وبــآيــاتــه عــلى الــحق بــالــحق وقــد كــان مــن ذلــك الــباب عــلى الــحق بــالــحق مــرضــياً فــويــل 
لــلذيــن يــكتبون اســمائــنا بــأيــديــهم ومــا يــدعــون مــن دون اهلل الــعلي عــلى الــحق بــالــحق اال انــاثــاً فــاذا جــائــكم 
الــذكــر بــالــذكــر يــحجبهم الــشيطان عــن الــذكــر بــعد مــا قــد ســمعوا كــالم اهلل الــبديــع مــن لــسان الــباب مــشهوداً 
وان املــؤمــنني فــهم الــذيــن يــقولــون انــه لــهو الــحق مــن عــند اهلل الــعلي وهــو اهلل كــان بــكل شــيء عــليماً يــا أهــل 
الـعماء اسـمعوا نـدائـي مـن هـذا الـقمر املـنير الـذي مـا اردت لـطلعته الـخسوف عـلى وجـه هـذا الـغالم املشـرقـي 
املــغربــي الــذي تجــدونــه فــي كــل األلــواح ســراً مســتسراً عــلى الســر املســطر عــلى الســطر فــي الســطر املحــمر 
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قـد كـان بـالـحق حـول الـنار مسـتوراً قـل ان اهلل قـد اوحـى الـيّ انـى انـا اهلل ال الـه اال انـا املـعبود ومـا خـلقت فـي 
األبـواب مـثل الـذكـر كـلمة األكـبر ذكـراً وكـل قـد أتـاه فـي يـوم الـعود حـول الـنار مـعهوداً ولـقد نـزلـت هـذا الـكتاب 
بـــالـــحق فـــي قـــصصه عـــبرة ألولـــى األلـــباب مـــن أهـــل الـــباب الـــذيـــن هـــم قـــد كـــانـــوا حـــول الـــنار مـــشهوداً يـــا أهـــل 
االرض قـــد بـــلغت الـــنقطة الـــى مـــنطقته فـــاســـتمعوا نـــدائـــي مـــن هـــذا الـــفتى الـــعربـــي املحـــمدي الـــعلوي الـــذي 
تجـــدونـــه فـــي كـــل األلـــواح ســـر األعـــظم حـــول الـــنار مـــشهوداً يـــا كـــلمة األكـــبر قـــل مـــا كـــنت حـــديـــثا يـــفترى عـــلى 
الــناس ولــكن قــد كــنت قــائــماً بــني ايــدى اهلل فــي يــوم مــا كــان لــه حــد وال وصــف وان اهلل مــوالي قــد كــان عــليّ 
بـالـحق عـلى الـحق شـهيداً يـا أهـل االرض ان هـذا الـكتاب تـفسير لـكل شـيء هـدى ورحـمة لـلذيـن يـريـدون اهلل 
مــن قــبل الــباب سجــداً عــلى الــحق بــالــحق محــموداً يــا مــأل الخــلق اســتمعوا نــدائــي عــن نــقطة الــقلب مــن هــذا 
الــغالم الــعربــي الــفصيح األعــظم انــى انــا اهلل الــذي ال الــه اال انــا مــا نــزلــت فــي هــذا الــكتاب فــي شــأن الــذكــر 
األكـــبر هـــذا إال حـــرف مـــثال عـــلى الحـــرف مـــن مـــثل نـــقطة املـــقطوع الـــتي قـــد كـــانـــت حـــول الـــباء وكـــان بـــالـــحق 
مـعطوفـاً ومـا مـن نـفس قـد بـدل حـرفـاً مـن هـذا الـكتاب او يفسـر بـرأيـه اال وقـد حـكمنا لـه فـي أم الـكتاب بـالـنار 
الــتابــوت فــي قــعر الــجحيم دائــماً عــلى الــحق بــالــحق خــالــداً ابــدأ ومــا نــغفر لــه ومــا نــقّدر لــه فــي يــوم الــقيامــة 
ظـهيراً مـن الـذر مـن بـعض الـنقير قـطميراً فـاقـرؤا مـن هـذا الـكتاب مـا اسـتطعتم واذكـروا اهلل بـعد الـتالوة عـلى 
كـلمة الـحق فـي كـتابـه الـصدق هـذا سـبحان ربـك الـذي ال الـه اال هـو عـما يـصفون وتـعالـى وصـف كـلمته عـما 
يشـركـون وهـو اهلل قـد كـان بـالـحق عـلى الـحق محـموداً سـالم اهلل عـلى الـكلمة األكـبر كـما هـو أهـله انـه الـحق ال 
الـه اال اهلل وهـو اهلل كـان عـلى كـل شـيء قـديـراً وال تـدخـلوا بـيوت الـذكـر اال بـاذنـه فـانـها قـد كـانـت هلل عـلى الـباب 
ســـاجـــدة وان اهلل قـــد كـــان بـــكل شـــيء خـــبيراً يـــا قـــرة الـــعني قـــل انـــى ســـليمان فـــي املـــلك اتـــبعونـــى وال تـــتبعوا 
خـطوات الـشيطان فـان املـلك عـليّ عـليّ بـاذن اهلل قـد كـان فـي أم الـكتاب مـكتوبـاً يـا قـرة الـعني قـل ان اهلل مـا 
قـدر لـنفسي وال عـلى أهـل الـبيت مـن نـفسي بـمثل مـا قـدر اهلل لـكم ولـقد اراد اهلل ان يطهـر الـبيت وأهـلها مـن 
كــل الــرجــس وان اهلل قــد كــان عــلى كــل شــيء قــديــراً يــا قــرة الــعني قــل مــا اســئلكم مــن اجــر فــهو عــند اهلل ربــى 
فـي أم الـكتاب هـذا قـد كـان بـالـحق عـلى الـحق مـوجـوداً وان اجـري عـلى اهلل بـالـحق عـلى الـحق قـد كـان فـي 
يـوم الـبدء مـقضياً وان اهلل ومـالئـكته يـصلون عـلى الـنبيّ وآلـه يـا أيـها الـذيـن آمـنوا صـلوا عـليهم كـما صـلى اهلل 

عليهم وعلى شيعتهم وهو اهلل كان بالحق على كل شيء شهيداً وهو اهلل كان بكل شيء محيطاً.
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طبع وصّف وترتيب وتنسيق وتحقيق ومقارنة
سيفي سيفي النعيمي 2008م

مــالحــظة : يجــد الــقارئ الــكريــم أن هــناك بــعض النجــمات وضــعت فــيما بــني كــلمات اآليــات ، 
وهــذا يــعني أن الــكلمة األصــلية لــم يــمكن قــراءتــها بــصورة صــحيحة وذلــك لــكون األصــل هــو 

مخطوطة يدوية قديمة .

�٢٣١


